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Előhang

Megbabonázva olvastam Bojtor István újabb könyvét. Egészen el
bűvölt, s ezek után már nem volt nehéz azonosulni a regény főhősével: 
a megigézett püspökkel.

A mai egyháznak és társadalomnak az egyik legsúlyosabb adóssá
ga a múlt föltárása és földolgozása. Mert ameddig ez elmarad, addig 
bizonytalan a jelen, és nem épül, vagy rossz alapokra kerül a jövendő. 
Ennek ellenére sem a társadalomban, sem a történelmi egyházak köré
ben nem jellemző, hogy vehemensen „szaggatnák az istrángot” ebben 
az ügyben: a probléma súlyához képes kevés múltbevalló munka szü
letett. A mi egyházunkban ujjhegyre tudjuk szedni mindazokat a mű
veket, melyeket e tárgyban néhányan alkottak. S ha ráadásul föltes
szük a kérdést, hogy ezeket hányan ismerik, olvasták, a jó példát há
nyan követték, akkor rendszerint nem jutunk lelkesítő válaszokhoz.

Lelkesíthet viszont bennünket az, hogy Bojtor István ezzel a mun
kájával - a bibliai tárgyú könyvei mellett - már a negyedik, egyhá
zunk félévszázadát tárgyaló kötetét teszi le az asztalra. A Misszió a Ti
szán innen (Miskolc, 1996> a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
történetével foglalkozik 1956-ig. Az Erdélyi krónika (Sátoraljaújhely, 
2001) a határokkal elszakított magyarsággal tartott kapcsolat és a dik
tatúrában szervezett illegális ifjúsági konferenciák krónikája. Az ítélet 
címmel (Sátoraljaújhely, 2003) azokat a történeteket gyűjti össze, me
lyek illusztrálják, hogy az istentelen hatalom hogyan érvényesíti aka
ratát, immár nem államvédelmi hatóságain, hanem magán az egyház
kormányzaton keresztül, gondosan ügyelve a látszat fenntartására, fő
leg a külföld irányában. Ezekben mintha lépésről-lépésre megvizsgálta 
és feldolgozta volna az ateista diktatúra egy-egy évtizedét különböző 
megközelítésekből. Mindegyik érdemes az olvasásra és megbeszélés
re, azonban leginkább magával ragadó az itt következő mű, mely az 
1944. és 1991. esztendők között játszódik, a háború és a szovjet meg
szállás alatt, a sztálinizmusban, a Rákosi korszakban, az 1956-os for
radalom és szabadságharc, a megtorlások idején, majd a népünket er
kölcsileg ronggyá gyűrő „puha diktatúrában”, s az 1989-től beköszön
tő posztkommunizmusban. A szerző e periódusokat keresztyén szem
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mel nézi, krisztusi mércével értékeli. Ennek ellenére a regény tömör 
marad, mert az írója úgy sűrít, ahogy a tehetséges költő, aki akár 
egyetlen verssorba bele tudja foglalni a legsúlyosabb mondanivalót.

A Szerző évtizedek óta előadója a református egyház doktori kol
légiuma egyháztörténeti szekciójának. Úgyis mondhatjuk: folyamato
san készít egyháztörténeti tanulmányokat. Amikor egy-egy könyve 
megjelenik, mögötte ott van, részben a küzdelmes életén átszűrt ta
pasztalatok sokasága, részint a szakmai tájékozottság. Alakjait az írói 
alkotó fantázia formálja, de valamennyi történelmi tényekből, pontos 
adatokból építkezik. Hasonlóképpen állandó kapcsolatban áll az iroda
lommal, ahogy ezt a Kazinczy Ferenc Társaság alelnökeként és iro
dalmi munkásságával bizonyítja. Jelen könyve mégsem pusztán hét
köznapi, irodalmi alkotás, sem pedig közönséges szakmai referátum, 
hanem egyszerre mindkettő, úgy azonban, hogy sohasem veszíti el 
hitvallásos jellegét. Ha protestáns szerző, ráadásul református lelki
pásztor, írásra vetemedik, akkor tőle ilyen könyvet várunk. Egy hitval
ló egyház kiadója kapva-kaphat azon a lehetőségen, hogy hasonló 
művel lépjen az olvasók elé.

Bojtor István a hitvallók bátorságával fogalmaz. Számára sohasem 
volt probléma áttörni a „hallgatás falát”, s beszélni azokról a kérdé
sekről, melyeket a mögöttünk hagyott évtizedekben gondosan elkerül
tünk. Ha mások is így cselekedtek volna, ma nem lennének nemze- 
déknyi tömegek a történelemhamisítás és tájékozatlanság áldozatai, 
akik sem azzal nincsenek igazán tisztában, hogy honnan jövünk, sem 
azzal, hová tartunk. A múlt kiértékelésének az adóssága sokrétű, de az 
egyik speciális vonatkozása, sajátossága megragadható abban, aho
gyan a hitüket gyakorló keresztyének az ateista diktatúrát átvészelték.

Közelebbről a regény eseménysora, dialógusai, portré-sorozata 
nem csupán képeket, arcokat villant fel, élettörténeteket summáz, ha
nem korrajzot is ad. Teszi ezt elsősorban egy személyes életút felraj
zolásával, a korszak egyik tipikus alakjának a „békepapnak” az ábrá
zolásával. Az idősebbeknek talán még van sejtésük arról, hogy a „bé
kepap” az ateista diktatúra érdekeit képviselő egyházi személy. A vi
lági hatalom ezért emelte a legjelentősebb gyülekezetek vezető lelké
sz! posztjára vagy az egyházkormányzat legbefolyásosabb pozícióiba. 
Miközben kiszolgálta egyházi vezetőként az egyház ellenségeit, - el
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árulva anyaszentegyházat, hazát, Isten ügyét - ellenszolgáltatásként 
személyes kiváltságokat, előnyöket élvezhetett, melyekből a taposott 
magyarság nagy része, így az egyház népe is jobbára ki volt zárva.

A szélesebb közvélemény nem tud sokat a „békepapság intézmé
nyéről”, mely nevét a Moszkvából diktált békeszólamok állandó han- 
goztatóitól kapta. Róluk egyrészt nem lehetett nyilvánosan szólni, 
másrészt a hitelesség látszatával számtalanszor megtévesztették a nyil
vánosságot. S még kevesebben tudnak fogalmat alkotni arról, hogy 
konkrétan, hogyan vált valaki „békepappá”? Melyek azok az életfor
dulók, intim mozzanatok, próbatételek, melyek egy jó és tisztességes
nek induló sorsot is erkölcsi bukásba sodorhattak?

Az erkölcsi kötelmektől mindinkább szabaduló, az etikai nevelést 
„morálizálásként” kigúnyoló és elvető korunkban egyre felelősségtel
jesebb feladat megmutatni a törvényszerűen bekövetkező bukás min
den következményét. Főként azokat, melyeket a szabadosságában tob
zódó, etikátlanságra hívogató média sohasem mutat meg. Ha megten
né, akkor megritkulnának az ördögi igézetben sodródó tömegei, és 
kevesebb család, közösség, életút, emberi kapcsolat menne tönkre.

Bojtor István történetének a tanulságai egyházi környezetben ér
telmezhetők elsősorban, de éppen ezért húzzák alá többszörösen az 
egyetemes, a szekuláris világban éppúgy mindenki számára érvényes 
üzeneteit. A könyv minden mondata valamennyiünk okulására íratott 
meg. Sem az érdektelenség, sem a közömbösség, sem a tétlenség nem 
igazolható állásfoglalás. Mert a gyorsan lepergő évek során és végén, 
mindannyiunknak számot kell adnunk arról, hogy mivel foglalkoz
tunk, milyen ügynek köteleztük el magunkat, s mit cselekedtünk a kö
zös és személyes múltunk rendezéséért?

A Szerző - mint eddig - most is megtette, ami rajta áll. A regény 
érdemes és alkalmas arra, hogy akár fiatalokkal, akár idősebb kortár
sainkkal, családi körben, gyülekezeti közösségben, barátok, ismerősök 
között átbeszélve tovább írjuk. Nagy köszönettel tartozunk ezért a le
hetőségért a Szerzőnek és hűséges segítőtársának, valamint mennyei 
Atyánknak azzal, hogy mindezekért hálaadásunkban dicsőséget adunk 
az Úr szent nevének.

Sárospatak, 2007. május 9.
Kiss Endre József
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A minden elemében hiteles történelmi regény 
szereplőinek nevét megváltoztattam, 

kevés kivétellel a helységeket összecseréltem, 
az időpontok többsége hozzávetőleges.

A regényben Isten iránti hálával emlékeztem 
Krisztusban elöljáróimra és testvéreimre, 

akik a keresztyén hit útján elindítottak, tanítottak, 
és akikkel együtt végeztük az evangélium drága szolgálatát. 

A Szerző1

Forrásanyag: elbeszélések, jegyzetek, naplók, iratok, újságok, könyvek, publikált tanulmányok, saját 
élmények
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Neveden hívtalak téged
Ézsaiás 43:1.

Diákévek

Debrecen, 1944. július. Balajti Béla gimnazistát behívták katonai 
gyakorlatra. Az ifjúsági alakulat „levente” néven működött. A fiatalo
kat uniformisba öltöztették, Bélát a híradósokhoz osztották be. Szigo
rú fegyelmet követeltek. Hajszálpontos lefekvés, ébresztő, elméleti 
oktatás délelőtt, harci gyakorlatok délután. Két hónap múlva három 
nap eltávozást kapott. Mivel az orosz hadsereg rohamosan közeledett 
Debrecenhez, nem tért vissza. A román hadsereget hátulról orosz ala
kulatok nyomták előre. Német és magyar katonaság elkeseredetten 
védekezett. A második világháború legnagyobb tankcsatáját a város 
határában vívták meg.

Debrecen, 1944 őszén menekültek áradata lepi el a várost. Balaj- 
tiék pincéjében huszonnyolcan szorongatják kézről kézre az imádsá- 
goskönyvet. Ágyuk dörögnek. Az orosz bombázókat a német légelhá
rítás lövi. Október 26-án bevonult az orosz hadsereg. A polgárok 
„fÖlszaba-í/w/taA ”.

Tegnap még a villanyoszlopokon felakasztott katonákat himbált a 
szél, nyakukban a felírással: ,Jgy jár minden hazaáruló, aki az oro
szokkal paktál.” Október 26 óta másik oszlopon lógnak más emberek, 
más felírással: „így jár minden hazaáruló, aki a németekkelpaktál”.

Balajti gyűlölte az oroszokat. Mitől szabadítottak föl? Gyönyörű 
villalakásukba katonákat szállásoltak. Egyik szoba volt a háló és ebéd
lő, másik a WC, vízhiány miatt csak úgy a padlóra.

- Leszámolok velük, és azután magammal végzek - fontolgatta.
Novemberben elhallgattak a fegyverek, csak éjszakánként lövöl

döztek még valahol. Hajnalban iszonyatos hangerővel melegítették a 
repülőgépeket. Bátrabb polgárok kimerészkedtek az utcára és bal kar
jukra fehér szalagot kötöttek. Az orosz városparancsnok kihirdette,
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hogy fölszabadult Debrecen, nyissanak ki a hivatalok, a boltok, az is
kolák és a templomok. Elrendelte, hogy a katonák vezessék ki lovaikat 
a Kistemplomból, amit istállónak használtak, és az összes csillárt ki
lőtték. 1945 januárjában megalakult az ideiglenes magyar demokrati
kus kormány. Pártok özönét alapították. A Kisgazdák Ady Endre vers 
idézetével ragasztották tele a falakat: „Ma a perc emberkék dáridója 
tart, építésre készen a kövünk. Nagyot alkotni mégis mi jövünk. Na
gyot, nemest, szépet és magyart”.

Az emberi hullákat, kimúlt állatokat eltemették, a sérült ágyúkat 
és harckocsikat elvonszolták. A gyászolók elsiratták szeretteiket, ha
gyományokat és szokásokat. A fiatalok új helyzetben kezdték az éle
tüket, alig érdekelte őket a múlt, amit a szakértő történészek mindig a 
fennálló politikai rendszer szájíze szerint magyaráznak: a hősöket ha
zaárulónak degradálják, a hazaárulókat hősökké emelik. A Piac utcát 
nagy sietve Vörös Hadsereg útjának keresztelték át, helyreállították a 
villamossíneket, metszették a sérült fákat, és a Nagytemplom tépett 
bádogtomyán mesterek dolgoztak. A Református Kollégium ablakai 
olyanok voltak, mint a kivert szemek. Bedeszkázták. Az iskolák egy
másután nyitották meg kapuikat.

Balajti fázósan lépett be a Hunyadi Gimnázium boltíves kapuján. 
Osztálytársai üdvrivalgással tapsolták körül:

- Megjöttél, fiú?
A régi tanárok némelyike eltűnt. Ki tudja mi lett velük? Helyette

sekkel pótolták őket. A Vili. B. osztályba visszatért a hangulat.
- Hallottátok? Egy orosz katona a WC kagylójában halat mosott. 

Meghúzta az öblítő zsinórját, és a víz elvitte a zsákmányt. Nagyot ká
romkodott: zabra masina, zabra masinái A szerzsán bal csuklóján há
rom karóra fityegett, jobbján meg nagy ébresztőóra, ami csörögni 
kezdett. Ijedten lerántotta, és szitává lőtte. A tiszt faliórát cipelt az 
óráshoz, és megparancsolta a mesternek, hogy készítsen belőle négy 
kicsit.

- Vigyázzatok a Szabó Kálmán utcán, mert ha egy harisnya elkap 
egy magyar férfit, kényszeríti, hogy feküdjék le vele. Kap érte egy ki
ló cukrot meg a nemi betegséget.

Állandó téma volt az új, fiatal földrajz tanárnő. A fél osztály szerel
mes volt belé. Baranyai Feri kiállt a katedrára és fogadást tett, hogyha a
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tanárnő bejön, akkor nyilvánosan megcsókolja. Hangadó volt a „hármas 
fogat”: Nagy Gábor, Bereczki Ottó, Lovas Jenő. Bizalmasan mutogatták 
a bordélyházban készült fényképeket. Gábor részletesen ecsetelte a VII.- 
es gimnazista lánnyal való viszonyát. Balajti irigyelte Gábort, aki egy 
gumióvszert húzott ki a szivarzsebéből.

Tanuld meg fiam, hogy mindig legyen nálad ilyen, nehogy várat
lanul érjen valami.

A WC-ben fújták a füstöt. Az „ügyeletes” berohant:
-Jön a diri!
Beoltották a tüzet és usgyé ki a folyosóra. A sovány, magas igaz

gató végigszimatolt a folyosón, benézett a termekbe és a WC-be is.
- Már megint cigaretta füstöt érzek.
A fiúk érteden pofával bámultak vissza reá, mint akikhez arabul 

beszéltek. A diri eltűnt, a diákok nagyot röhögtek.
Balajti irigyelte a „hármas fogatot”, a cigarettázókat és gumióv

szert. Egyik szünetben Gábor megrántotta:
- Öcsém, hajót szeretnél, akkor délután 3-ra gyere Ottóék lakásá

ba, bulira. Testi-lelki masszás.
Balajti hiúságának tetszett a meghívás.
- Becsül, számit rám a hármas fogat. Útálom a szeplős, pattanásos 

Ottót, akinek papája fökutya a városnál, de jó matematikus, és a Kos
suth 47 alatt gyönyörű házban laknak. Elmegyek, mert mit is kezdjek 
egyedül? Ha jól emlékszem, vallástanárunk idézte a Bibliából, hogy 
együnk-igyunk, holnap úgyis meghalunk. A háború vége felé ez volt a 
sláger: „Csak egy nap a világ, csak egy napig tart az életünk.”

Háromkor csöngetett Ottóéknál. Jenő nyitott ajtót és bevezette. Ot
tó és Gábor vállon veregették.

- Megjöttél fiú? Fölavatunk!
Mire észbekapott, pokrócba csavarták és föl-alá dobálták. Sírt, kö- 

nyörgött, hogy hagyják abba, de szerencséjére nem hallották, mert 
magasabbra dobálták volna. Falfehéren mászott ki a pokrócból. Lihe
gett. Megint elkapták, székre fektették, vonalzóval elfenekelték. Mi
kor abbahagyták, remegve állt föl. Könnyeit nyelve tapogatta hátsófe
lét. Hazaindult volna, de barátai útját állták.

- Igazi haver lettél! Befogadunk magunk közé. Igyunk rá fiúk! 
Mossuk le a Béci nadrágjából kivert port. - Boroskancsó és poharak
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kerültek az asztalra. - Ez a harmadik próbád. Ha kiállód, te leszel a 
fogat negyedik tagja. Legyél büszke rá! Borban az igazság, borban az 
erő. Aki a bort szereti, az rossz ember nem lehet.

Ottó egy hajtásra aljáig ürítette poharát. Béla megmutatta, hogy ő is 
képes rá. Egyből lehajtotta az egészet. Belevörösödött, szédült, aztán idő 
múlásával rákapott az italra, még dicsekedett is vele, hogy jól bírja.

-- Éljen a „négyes fogat”! Térjünk a lényegre fiúk!
Jenő kártyát dobott az asztalra. Rágyújtottak, szájukból lógott a 

cigaretta és hunyorogtak a füst miatt. Balajti szájába is nyomtak egyet. 
Köhögött tőle.

- Gyönge legény vagy, fiú?
Három hét múlva kívánta a dohányt. Kártyázás közben politizál

tak. Ottó kezdte:
- Látjátok feleim, hogy a postabélyegünkről a disznófejű kopasz 

Károsi nagyvezér vigyorog ránk. A kuncsaftok panaszkodtak a postá
nál, hogy nem ragadt a bélyeg. A postás dolgozó bizonyítja, hogy jó, 
hátulról végig nyalja, és íme ragad. „Elvtárs, mi nem hátulról nyaljuk, 
hanem szembeköpködjük.''’

Jenő történelem órát tartott.
- Hány dúlás volt Magyarországon? - Csönd. - Megmondom: 

1241-ben tatárdúlás, 1526-ban törökdúlás, 1945-ben folszaba-dúlás. - 
Foglalkozzunk a technikával! Nemzetközi autóverseny az USA és a 
SzU között. Mire az orosz Pobjedát bekurblizták, az amerikai Chevro
let kétszer körülfutotta a pályát. Másnap az orosz újságok kiemelt 
címben hozták: „Nemzetközi autóverseny. Az oroszok biztos második 
helyezést nyertek, Amerika az utolsóelőtti lett.”

Balajti is elmondta a magáét:
- A szövetkezetben könyvelői állást hirdettek. Jelentkezik a re

formátus lelkész. A felvételin megkérdezik: „Mennyi kétszer kettő?” 
Rávágta, hogy „négy.” „Köszönjük, majd értesítjük.” Második a római 
plébános. „Mondja, hogy mennyi kétszer kettő?” „Ha úgy vesszük, az 
négy.” Végül a zsidó rabbit vizsgáztatták: „Kétszer kettő?” „Az a kér
dés, hogy adok vagy veszek?” „Jó válasz, majd értesítjük.” Nos kit 
vettek föl?

- A rabbit - válaszolta Jenő.
- Tévedtél, barátom, mert a párttitkár leányát.
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Ittak rá.
- Filozófia órán vagyunk - csettintett ujjával Ottó. - Kérdés: mi a 

különbség tudomány, a filozófia és a marxizmus között? Megmon
dom. A tudomány olyan, mint amikor valaki fekete szobában keres 
fekete macskát. A filozófia olyan, mint ha valaki fekete szobában ke
res egy nem létező fekete macskát. A marxista pedig nem létező feke
te szobában kerget egy nem létező fekete macskát, és ámítja a népet, 
hogy megtaláltam!

Balajti következett.
- Gondban van a Pártbizottság, mert kevés a lakás, kevés az éle

lem, és sokan járnak a templomba. Tanácsolja őket a cigány: „Kevés a 
lakás, instálom? Nyissák meg a nyugati kaput. Kevés az élelem? 
Csukják be a keleti kaput. Sokan járnak templomba? Vigyék el a 
Krisztus képet, rakják helyére a generalisszimus szobrát és kiürül a 
templom.”

Ottó fölhúzta vállát.
- Ócska szöveged van Bécikém. Szalmát csépelsz. Az a baj, hogy 

gyáva kukacok vagytok egytől egyig. A szátok jár, és mint a bénák 
tétlenkedtek.

Egyszerre fordultak felé.
-Mitakarsz?
- Már régóta rágom a fületekbe, ezerszer megmondtam, hogy mit 

tegyetek! Alakítsuk meg a Debreceni Forradalmi ifjúsági Szövetséget!
Begerjedtek.
- Éljen a forradalom! Éljen az észkombájn!
Megválasztották a tisztikart, fővezér lett Bereczki Ottó, helyettese 

Lovas Jenő, toborzó Nagy Gábor, propagandafelelős Balajti Béla. Ra
dírgumiból pecsétet véstek, esküre kötelezték a beszervezett diákokat. 
Kézzel írott röplapokat terjesztettek: „Ki az oroszokkal!” „Halál a 
kommunistákra!” „Fegyverrel a szabadságért!” Házak falára, hirdető
oszlopokra horogkeresztet rajzoltak. Baranyai Feri hazakísérte sze
relmét, a földrajztanámőt. Útközben azzal dicsekedett, hogy ő is a 
Defisz tagja. Bizonyítékul átnyújtott egy röplapot. A tanárnő megijedt 
és továbbította az igazgatónak, hogy a boltívek alatt találta. Az igazga
tó fiókjába rejtette.

Civil rendőrség időnként ellenőrizte a Hunyadi gimnáziumot is.
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- Mi újság igazgató elvtárs? Mi történik az iskolában?
Az igazgató megrémült, hogy a rendőrség már földerítette az 

ügyet. Kelletlenül kihúzta fiókját, és megmutatta a röplapot.
- A földrajztanámő találta. Éppen most akartam rátérni. Remélem, 

hogy nem a Pártunkhoz és Kormányunkhoz hű iskolában írta valaki.
A törvény embere utánakapott, és titokban elkezdődött a nyomozás.
A Kossuth utca 47. szám alatt folytatták a szervezkedést. Eszükbe 

sem jutott, hogy a hatóság figyeli őket, besúgók segítenek. A forra
dalmi cselekmények megbeszélése után trágár történetekkel és alko
hollal vidámították egymást. Karó biológiai tanárt terítették a sző
nyegre. Ottó képmutatóan sajnálkozott.

- Látjátok feleim, hogy mi vagyunk az osztály esze, akik birka
nyájat terelgetnek. Fény vagyunk az éjszakában. És tévedhetünk. Tud
tuk, hogy Karó hülye, de azt nem, hogy ennyire hülye. Múlt héten bio
lógia órára verebet hozatott, üveg alá tette bizonyítékul, hogy légüres 
térben megszűnik az élet. Mialatt szorgalmasan kifelé pumpálta a le
vegőt, a madár fölélénkült. Karó kidobta és ráförmedt az osztályra: 
„Ez a veréb, nem jó veréb. Hozzatok egy másikat!”

A fiúk hahotáztak. Ottó folytatta:
- Tulajdonképpen mindenki ostoba, kezdve az igazgatón, tanári 

karon át az ifjúságig. Egyedül a „négyes fogat” valami. A diri elme
hetne böllémek, szagolgatni a vágóhídon. Karót egy szóra fölvennék a 
nagycirkuszba bohócnak. Dohánytól sárga ujjaival papol, hogy ártal
masak az ajzószerek, mint az alkohol, a cigaretta, meg a nő. Bekor
mozzuk a tüdőnket, megduzzad a májunk és elbutít a szerelem. 
Lőrincz Péter 17 éves diáktársunk halálával példálózik, aki trippert 
kapott egy 16 éves diáklánytól. Karó kétszer nősült, és nem mernék 
esküdni rá, hogy ez volt az utolsó. A Pál-sörözőben iszogat, azután 
bennünket tanácsol. Összekever vallásórát és biológiát. Barátaim, 
mossuk le a szennyet, öblögessünk!

Aljig ürítette a poharát.
A házi masszás sötétedéskor befejeződött. Jenő és Gábor besöpör

ték a kártyanyereséget. Ottó káromkodott a vesztesége miatt. Balajti 
csalódottan indult hazafelé. A közlámpák sápadtan pislogtak. Gyomra 
émelygett, forgott körülötte a világ. Nekiesett a lámpaoszlopnak és 
összehányta magát. Egy arra haladó férfi belebotlott.
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- Derék fia vagy apádnak! Ásd el magad a trágyadombon, te piszok!
Otthon ráförmedt az apja:
- Hol csavarogtál ilyen későn?
- Matekoztunk Ottóéknál - hazudta.
- Lehelj rám!
Próbálta visszaszívni lélegzetét.
- Árad belőled a bagó meg az alkohol bűze. Hogy nézel ki? Míg 

apád és anyád verejtékezik a családért, te meg pocsékolsz. Ronda kö
lyök!

Nagy pofont húzott le fiának, aki szívből gyűlölte apját, mert nincs 
benne megértés. Anyja se védte. Balajti megcsömörlött a barátaitól, a 
családtól, az egész világtól, mert lefelé rángatják, pedig szeretne ki
emelkedni.

Fáradtan ébredt. Majdnem elkésett az iskolából. Gábor, Jenő és 
Ottó közönyös arccal ültek a padban. Matekból feleltették és bezúgott. 
Az ellenőrző könyvébe beírták, hogy készületlen, figyelmetlen és ha
nyag. Társai úgy tettek, mintha sajnálnák, pedig kárörvendeztek. Ke
serűen ült vissza helyére, mert a tanár nem adott mentőkérdést, Ottó 
pedig nem súgott neki.

Földrajzóra előtt kissé felvidult, mert Baranyai Feri megint a ka
tedránál esküdözött.

- Ha bejön ez a nő, a tanári asztalon fogom megcsókolni.
A fiatal, csinos tanárnő, kezében az osztálykönyvvel e pillanatban 

nyitott ajtót. Az osztály fölállt, Baranyai villámgyorsan a helyére ug
rott, elmaradt az akció, szája szélét harapdálta és padját markolászta. 
Következő óra előtt megint esküdözött, hogy vége az absztinenciának, 
de megint elhalasztotta mutatványát.

Vallásóra előtt pótolta a hiányt. A teremajtóból leste, hogy mikor 
jön a vallástanár. Amint megjelent a folyosó végén, tótágast állt a pad 
tetején. A tanár belépett, az osztály fölállott, Baranyai utoljára le
ereszkedett, és legalázatosabb képpel bocsánatot kért, hogy nem vette 
észre tanár úr jövetelét.

- Ne, tessék haragudni rám, mert vérkeringési zavaraim miatt az 
orvos rendelte, hogy minél többször fejen álljak.

A Defisz ellen folytatott eljárásban a bíróság látszatát is kerülte 
annak, hogy egyházüldözést folytat. A nyilvános tárgyalásra beidézték
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az igazgatót, a foldrajztanámőt, matematikatanárt és a szülőket is. Sor
ra ugyanazt vallották, mint a rendőrségi eljárás alatt, hogy valami di
ákcsínyről van szó. Porig sújtotta őket, hogy a fiatalok olyan politikai 
gyermekbetegségbe jutottak, ami ellenkezik az iskola szellemével, a 
családi neveléssel és a társadalom irányvonalával.

A következő vádpontok alapján elítélték a Defiszt: nyilvánosság előtt 
izgatás, engedély nélküli szervezkedés, diákság között meghasonlás szítá
sa. Nagy Gábor és Lovas Jenő legszigorúbb bírói megrovást, Balajti Béla 
1 év és 3 hónap felfüggesztett büntetést kapott. Bereczki Ottót figyelmez
tették. Megintették az iskolát, és a nevelést elégtelen osztályzattal minősí
tették. Kötelezték a tanári kart, hogy jobban mélyítsék el a kommunista 
ideológiát. Negatív hatásokkal ne fertőződjék a közösségi szellem!

A „négyes fogat” könnyedén vette az ítéletet. Hősök voltak társaik 
előtt, akikkel a hatóság foglalkozik. Zajongva ünnepelték azokat, akik 
középpontba kerültek. A bírósági tárgyalás után a lányok is csodálattal 
néztek reájuk. Másnap Gábor odasúgta Balajtinak, hogy holnap há
romkor masszás a szokott helyen.

Lehangolva és szándékosan késve érkezett a Kossuth utca 47. 
szám alá. Otthon nehéz volt megmagyarázni, hogy szüksége van ma
tek korrepetálásra. Hálás Ottónak, aki az osztály esze, hogy tanítja. Az 
apja megfenyegette:

- Idejében itthon legyél, és látni akarom a számtanpéldákat!
A „fogat” morgolódott, hogy Balajti miatt késnek a foglalkozással.
- Ha még egyszer előfordul ilyen, magadra vess!
Balajti mentegetőzött, mert félt, hogy megint pokrócba csavarva 

dobálják.
- Apám csökönyös, mint a szamár. Anyám is nyögvenyelősen fo

gadta el.
Ottó gúnyolódott.
- Te még a szüléidhez kötődsz, mint kisboijú az anyjához, mi már 

függetlenítettük magunkat! Adjak egy cumit? Legközelebb a dajkád 
babakocsin toljon ide.

Balajti azután oldódott, amikor Jenő parancsolt, mint egy hajóska
pitány:

- Elő a kártyát! Öblögessünk! - Persze, nekik van pénzük vala
honnan.
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Kártyázás közben túlharsogták egymást és csúfolódtak. Szájukból 
lógott a cigaretta, füstje elhomályosította a szobát. Jenő bűvészkedett. 
Égő cigarettáját nyelvével a szájába fordította, ajkát összecsukta, ki
nyitotta, megszívta és karikákat eregetett a levegőbe. Ottó veszített és 
vastagon káromkodott, mint máskor. A „fogat” tagjai lesajnálták.

Ottó hőbörgött:
- Emlékeztek, barátaim, hogy szombaton Lili néni tánciskolájában 

csinos buli lesz? Az a böki, hogy Anikó ragad hozzám. Leráznám, mert 
az a szokásom, hogy többekkel szórakozzak egyszerre. Tehetek róla, 
hogy kapós lettem? A lányok tapadnak rám, mint legyek a mézre. Tegnap 
Pötyi levetette házi köntösét, rám kacsintott, hogy megsimogassam. Saj
nállak, Báli, hogy ilyen mamlasz vagy. Remélem, hogy felnősz hozzám.

Kártyacsata közben nagyokat ittak, fújták a füstöt. Balajti nyerni 
akart és sorozatosan veszített. Bódultan támolygott hazafelé. Gyomra 
fölkavarodott. Fejével egy fának dőlt, hányt, és örült, hogy most nem 
rondította le magát, és senkise látta a néptelen utcán.

Nehezen győzte meg szüleit Lili néni báljáról. Az apja követelte, 
hogy aki gyönge matematikából, az tanuljon, és ne táncoljon.

- Ha pedig szórakozni kívánsz, akkor ne a szüléidtől kunyerálj, 
hanem dolgozz érte.

Az anyja is aggódott, hogy valami zűrzavaros társaságba keveredik.
- Anyám, Bodrogi tanár úr is ott lesz feleségével és leányával - ha

zudta. Karó biológiatanár úr illemtanra oktat bennünket, ő is jön, mert 
Lili néni rendezvénye tulajdonképpen vizsgázás magatartásból és illem
tanból a gimnázium szabályzata szerint. A részvétel majdnem kötelező, 
de ha letiltanak, itthon maradok, lesz, ami lesz a következménye.

Apja felugrott, kirohant a szobából és visszakiáltotta:
- Anyád csináljon, amit akar!
Az anyja megenyhült.
- Öltözz és mutasd meg magadat nekem.
Béla gyorsan elkészült, odaállt az anyja elé, aki megigazította a 

nyakkendőjét, homlokon csókolta és pénzt nyomott a markába.
- Nagyon vigyázz magadra és a barátaidra!
- Négyes fogatunk az osztály krémje, elitje, anyám.
Végre kilépett a házból. Büszkén haladt végig a Szent Anna utcán. 

Rágyújtott, és jólesett neki, hogy néhányan a csinos fiatalember után
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néznek. A táncteremből halk zenével összeolvadt zsongás szűrődött 
ki. Az ajtónál szíve zakatolt, mi lesz most? Nagy lélegzettel belépett 
az illatos fiatalok közzé. Meglepődött, hogy a társaság feléje fordult.

Francianégyes után Lili néni vékony, nyájas hangján üdvözölte a 
szülőket, kísérőket és a derűs fiatalságot. Föl se merült Bodrogi és Ka
ró tanár úr felügyelete. Nem illemtan óra volt ez, hanem fiúk-lányok 
kellemes szórakozása. Tangó után foxtrott és csárdás következett. 
Fölhevültek a párok. A szünetben süteménnyel, üdítővel kínálkoztak. 
A szomszédos szoba asztalán likőr és borfélék, amiket Lili néninek 
hoztak ajándékul. Ottó fölbontott egyet és sorba kínált. Meghúzták az 
üveget, letörölték szájukat, és jámbor arccal elvegyültek a forgatag
ban. Lili néni úgy tett, mintha nem venné észre a zugivókat.

Ismét táncra perdültek. Béla és Anikó szeme összevillant, a fiú 
fölkérte és mámorosan ringatóztak. Ottó lekérte Anikót, aki biztató 
mosollyal fordult Béla után, aki visszakérte Anikót. Az este csillagai 
voltak. Ottó belevörösödött, mint a főtt rák, Béla büszke volt a sikeré
re. A mulatság éjféltájt végződött.

- Viszontlátásra, Anikó!
- Ugye még találkozunk? - mosolygott a leány.
Béla magába merülve ballagott haza. Fülében a muzsika, Anikó 

csilingelő hanga. „Ugye még találkozunk?” Átélte amint gyöngéden 
ölelte azt, aki hagyta magát. Kárörvendett, hogy Ottót megalázta. A 
Tímár utca sarkán érezte, hogy követik. Szíve a torkában kalapált. 
Hirtelen hátrafordult. Ottó sziszegett reá.

- Kivel táncoltál ma este fickó?
- Sárival és Judittal.
- Mással nem?
- Ha rossz a szemed, akkor vizsgáltasd meg. Nem vetted észre, 

hogy Anikó hozzám ragaszkodik és nem vonzó a te pattanásos képed?
Ottó káromkodott.
- Az a baj, hogy jó a szemem és túl sokat láttam!
Nagy erővel Béla arcába öklözött.
- Pattanásos a te pofád!
Béla nekirontott és keményen markolta Ottó nyakát. Nem vette 

észre, hogy Jenő és Gábor odaértek. Kegyetlenül földre tepertők, és 
arcát belenyomkodták a járdaszéli virágágyba.
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- Nesze Anikó! Nesze bálkirály! Tanuld meg a leckét, hogy foga
tunkban első a tiszteletadás! - Belerúgtak és otthagyták.

Hajnalodott, mire magához tért. Vérző sebeit és az ütések nyomait 
tapogatta. Fájt az orra, homloka és minden tagja. Kínlódva foltápász- 
kodott és hazavánszorgott. Ruhája piszkos és gyűrött, nyakkendője 
meglazult, véres ingéről két gomb leszakadt. A sötét szobában dőlt az 
ágyba. Vasárnap betegen feküdt, anyja vizes ruhával borogatta.

- Mi történt veled édes gyermekem?
- A Tímár utcán csavargók fosztottak ki.
Az apja szidalmazta.
- Egész vasárnap az ágyon döglesz!
Rávágta az ajtót. Béla fal felé fordult és könnyeit nyaldosta.
Se ideje, se ereje nem volt a tanulásra és hétfőn matekból ismét 

bezúgott. Ottó, Gábor és Jenő kezüket szájukra tették, hogy eltakarják 
a nevetést. Szünetben rákérdeztek:

- Hol jártál, báránykám? Mi van apafej? Sötét karikák a szemed 
alatt, kékes foltok az arcodon.

- Három kuvasz ugatott körül az utcán, és lerúgtam magamról 
őket. Aki még egyszer hozzám nyúl, azt kinyírom, én, Balajti Béla.

Napokon át testi-lelki fájdalom nyomasztotta, hogy ilyen az össze
tartás? A „négyes fogat” baráti közösség, vagy bűnszövetkezet? Egy 
hét múlva Gábor hajolt hozzá.

- Holnap a szokott helyen és időben masszázs. Ajánlom, hogy gyere.
Gyűlölte Ottót, mióta gyalázatosán földre verték.
- Hárman egy ellen, hogy visszahódítsa Anikót? Fölényes, durva, 

agresszív karakter és jó matekos, aki percek alatt megoldja a számtan
példákat, és néha segít. Elmegyek a masszásra, mert nem félek a há
rom kutyától sem!

Borozás, cigarettázás, kártyázás közben pajzán mesékkel vidítot
ták egymást. Balajti kóvályogva botorkált haza.

- Istenem, mi lesz ennek a vége?
Matekórán a tanár továbbment az anyaggal, fölírta az újabb képle

tet és a táblára mutatott.
- Megmagyarázom, de minek, mert úgyis értitek.
A diákok összemosolyogtak, Balajtinak fogalma sem volt az 

egészről. Elmaradt a feleltetés. Átadta magát az ábrándozásnak, amint
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Anikó selyemruhában libbent elé. Csillagok voltunk a Lili néni bálján. 
Ugye még találkozunk Béla? Anikó ugye megértesz, vagy csak játszol 
velem, mint macska az egérrel?

Az altiszt kopogtatott. Átnyújtotta az igazgató hirdetését, amit a 
matektanár felolvasott, aláírta és visszaadta.

„Közlöm a tanuló ifjúsággal, hogy demokratikus népünk vagyoná
nak megőrzése és gyarapítása céljából jövő héten, április 25-26-27-én, 
csütörtöktől szombatig kukorica betakarítás lesz a Gombos-tanyán. Eb
ben a társadalmi munkában Hunyadi Gimnáziumunk diákjai önként 
vesznek részt. Akinek nincs kerékpárja, gyalog menjen oda és vissza. 
Gyülekezés csütörtök reggel 7-kor, indulás az iskola udvaráról. Élelem
ről mindenki maga gondoskodik. Szombat délben ebédet kapnak diákja
ink. Részvétel saját érdekből is kötelező. Kemény Géza igazgató.”

Az osztály megélénkült, nem is annyira az önkéntesen végzendő 
köteles munkán, hanem azon, hogy három napig nem lesz suli.

Csütörtök reggel Balajti Béla csevegő diáksereggel magába merülve 
gyalogolt közmunkára. Az elmúlt idők eseményei megviselték. Debre
cen, amerikai bombázások, katonai gyakorlatok, romok és ezer halott a 
nagyállomás környékén. Miért maradtam életben? Olyan jólesne mindent 
elmondani a szép földrajztanámőnek. Mi értelme, hogy tagja lettem a hí
res „négyes fogatnak”? Ital, cigi, kártya, nő és mocskos tréfák. Mindenki
ből gúnyt űztek. Rabja lettem a dohányzásnak, lopom-csalom szüleimtől 
a pénzt, leokádom magamat nyilvánosan, Lili néni bálján Anikó játszott 
velem, hogy bosszantsa Ottót, és megmutassa, hogy neki száz is akad. A 
Tímár utcán három jó barát földre nyomott. Jó barát? Három jó madár. 
Gyilkos rabló haramiák! Istenem, miért is mentem közéjük? Osztályzata
im romlanak, szüleim, testvéreim, tanáraim korholnak, osztálytársaim 
csúfolnak a „négyes fogat” miatt.

Kiérkeztek a Gombos-tanyára. Leheveredtek a puha fűbe. Máris 
jött és nagy öblös hangján ordítozott a brigádvezető, mint egy bezu- 
pált őrmester:

- Nem kirándulni rendeltünk ide benneteket, hanem dolgozni a de
mokratikus nép vagyonáért. Vegyétek tudomásul, hogy felépítjük a 
kommunizmust! Kaptok egy zsákot, kössétek félvállra, abba szedjétek a 
kukoricát. Ha megtelt, a benneteket követő diák saját zsákjába gyűjti és 
behordja a magtárba. Ellenőrizni fogom! Aki elhagy egyetlen csövet, el-
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hullat egyetlen szemet, azt megtanítom a móresre! Palacsintává lapítom. 
Tanuljátok meg, hogy az élet nem egy kényelmes osztályterem, ahol ró
zsaszínű szerelemről álmodoztok, hanem munka. Becsüljétek a munkás
osztályt és a parasztságot. Elvtársak, munkaversenyre föl! A legjobbakat 
majd megdicsérem. Indulás!

Belefogtak a kukoricatörésbe. Rövid ebédidő után napszállásig 
dolgoztak. A brigádvezető emberei ellenőrizték a munkát és leordítot
ták azt, aki egyetlen csövet is véletlenül vagy szándékosan elhagyott.

- Titeket darabokra kellene vagdalni és a silóba dobni, hogy pusz
tuljatok, mert nem becsülitek meg a nép vagyonát!

Este két távoli szénapajtában helyezték el külön a fiúkat és lányo
kat. Reggel ébresztő, mosakodás a kútnál, reggeli és munkakezdés 
előtt a nép nevében a brigádvezetőt hallgatták a szocializmusról.

Balajti szorgalmasan törte a madaraktól és időjárástól féléven át 
meghagyott kukoricát. Déltájban Lenke csodálkozott rá a mellette lé
vő sorból.

- Béla, te meg itt?
Lenke tegeződött a diákokkal, ezért jellemezték azzal, hogy „fiúzik”.
- Lemaradtál? - válaszolt Béla.
A lány elbiggyesztette száját.
- Lemaradtam, mert nézd az ujjaimat és tenyeremet, kipirosodott, 

lement a bőröm.
- Segíthetek?
- Fölösleges - legyintett -, nem rám szabták a szocialista munka

versenyt. Elég volt belőle!
- A nép vagyonát mentjük és gyarapítjuk.
Lenke fölkacagott.
- Neked ez a nép vagyona? Elrabolták a földbirtokosoktól, és velünk 

dolgoztatják ingyen. Azt képzeled, hogy a múlt ősszel szárán hagyott ku
koricával megmentjük Magyarországot? Tanuld meg, hogy a mi verejté
künkkel szerzett jövedelem valamelyik kommunista zsebébe csúszik.

Bélát meglepte a lány bátorsága, igazat adott neki, mégis a szocia
lizmust védte.

- Termelünk, meg a Hunyadi Gimnázium jó hírneve és becsüle
tünk is beleszámít.

Lenke összecsapta piros tenyerét.
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- Közösség haszna, gimnázium jó híre és a becsület? Hallottál ar
ról, hogy nevezetes, képzett irodalmárokat, tudósokat, lelkészeket 
szép csendesen kiszorítják a közéletből? Hallottál azokról, akiket szép 
csöndesen eltüntettek, vagy kirakatperben börtönre, halálra ítéltek? 
Hallottál arról, hogy a párton kívüli tanárokat elbocsátják, és csak 
kommunista szülök gyermekeit veszik fel közép és felsőbb iskolákba?

- Hogy találtad ki ezeket?
- Mert így diktálja az orosz megszálló hatalom.
- Rémeket látsz. Gyere tovább! Segíthetek?
- Én egy tapodtat se! Csináld, ha akarod, én hazamegyek. Kísérj el!
Béla megbizseregett az ajánlattól.
- Félsz az őrmestertől? Legalább az akácosig jöjj velem!
Béla gyámoltalanul vonakodott. Elszökni izgalmas és bátor dolog. 

Megmutatom, hogy ki vagyok.
Egyeztették, hogy 12,15-kor az akácosnál. Ebédszünetre kongat

tak. A két szökevény közönyös arccal tért vissza szálláshelyére. Unott 
mozdulatokkal összeszedték kevés holmijukat, és egyenként eloson
tak. Az akácostól együtt indultak a város felé, időnként hátrapillantot
tak. A vizesárkot Béla könnyedén átugrotta, a lány megtorpant.

- Nyújtsd a kezedet és segíts!
- Kapaszkodj belém!
Jólesett megszorítani a lány puha kezét, nem is engedték el hazáig 

egymást. Beszélgettek, leültek, andalogtak és hallgattak. Néha bárányfelhő 
takarta el a napot. Természetes volt, hogy a fiú hazáig kísérte a lányt. A ház 
bejáratánál hol egymást, hol a járdát bámulták. A lány kezdeményezett.

- Bejössz hozzánk?
- Mit szólnak majd a szüleid?
- Az én szüleim? Munkából csak holnap jönnek haza.
- És hogy magyarázzam meg az én szüleimnek?
- Téged nem várnak, mert kint vagy a Gombos-tanyán kukoricát 

tömi a kommunistáknak.
A zárba nyomta a kulcsot, intett, és természetes hangon biztatta:
- Gyere!
Bélának még nem volt ilyen alkalma. Kicsit szabadkozott, aztán beletö

rődött. A szobában zavartan vizsgálta a bútorokat, faliképeket és szőnyeget.
- Ülj már le, félénk nyuszi, míg lemosdok. Máris jövök.
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Örökkévalóságnak tűnt az idő. Végre Lenke állt előtte, összefogta 

szétnyíló rózsaszín pongyoláját.
- Hát akkor búcsúzom - dadogott.
- Ilyen későn, mosdatlanui? El sem hiszik, hogy a Gombos

tanyáról péntek este.
Béla megadta magát. A fürdőszobában rendbe szedte haját, ruháját, és 

mire kijött, terített asztalon két csésze, szendvics meg likőr. Vacsora után 
egymás mellé ültek a díványon. Lenke halkan és akadozva fogott hozzá.

- Anyám elvált, mostani férje nem az apám. Dühöng, mert Józsi 
bácsinak szólítom. Kiabál, nyála rám fröccsen, és szajhának csúfol. 
Mondd Béla, te így ismersz engem? Szajha vagyok, amiért meghallga
tom és tanácsolom a barátaimat? Az a bűnöm, hogy jó szándékkal se
gítek másokon. Magányosnak találtalak a Gombos-tanyán, ezért hívta
lak, hogy segítsek. Azt mondják rólad, hogy te vagy feje a „négyes 
fogatnak”, erősebb a többieknél. Neked vannak barátaid, barátnőid, 
mint Anikó. Nekem senki. Köszönöm, hogy hazakísértél. Egyedül va
gyok a lakásban. Ha gondolod, hát menj. Téged megcsókol az anyád, 
büszke reád az apád és testvéred. Nekem senki sincs. Menj és hagyj!

Megsimogatta a fiú kaiját, és letörölte könnyeit. Béla elérzéke- 
nyüit, és megnyílt a szíve.

- Lenke! A „négyes fogat” nem baráti közösség, hanem léha fiata
lok felelőtlen bandája. Kilógok a haramiák soraiból, mert képtelenek 
elhordozni fizikai erőmet, szellemi képességeimet. Az ő perspektívá
juk ital, kártya, pénz és a nő. Az enyém több ennél. Anyám félreérti 
dolgaimat, testvéreimmel veszekedünk. Apám olyan durva, mint a 
pokróc. Képes volna megütni, de fél tőlem, hogy visszaadom, mert 
akkor neki kampec. A matematikatanár pikkel rám és froclizik velem. 
Néha rám telepszik a pesszimizmus sűrű fellege. Szárnyalni szeretnék, 
és lefelé csúszok... Olyan jó lenne valaki...

- Hazamész?
- Elküldesz?
- Rokonlelkek vagyunk, legyünk jó barátok. Ha maradsz, a másik 

szobában ott a dívány, megágyazok.
Bélát éjfélig kerülte az álom.
Az elmúlt eseményeket idézte föl magának, hogy Lenke kezét nyújtja 

a vizesároknál, rózsaszín pongyolában vacsorát készített, és mint jó bará-
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tok összehangolódtak. Bízik benne, és együtt maradnak a boldogság re
ményében. Érezte, hogy nyílt az ajtó, és mint egy angyal, puha léptekkel 
Lenke térdelt a díványhoz.

- Alszol? - Megsimogatta homlokát. - Gyere át hozzám!
Mintegy álomkóros követte és együtt aludtak. Délelőtt szótlanul 

reggeliztek a konyhában. Lenke zavartan magyarázkodott.
- Ugye mondtam neked, hogy szüleim hazajönnek délután munká

jukból, és néhány óra múlva irány vissza. Ha gondolod, akkor talál
kozhatsz velük, mert beszéltem rólad, hogy becsületes, stramm fiú 
vagy. Szívesen megismernének, persze az éjszakáról semmit. Ha pe
dig dolgod volna, intézd el azokat és nyolcra várlak. Legkésőbb 6-7 
körül elmennek, de ami biztos, inkább 8-ra gyere. Vacsorát készítek. 
Most jut eszembe, hogy a pénztárcámat véletlenül a fiókjukba zárták. 
Kölcsönöznél ma estig?

Béla nem óhajtott a szülőkkel találkozni.
- Elintéznivalóm van a városban, este nyolcra itt leszek. Szüleim 

csak holnap számítanak rám.
Az anyjától kapott pénzét belenyomta a leány kezébe, és szájon 

csókolták egymást.
- Legkésőbb nyolcra várlak. Ne késsél! - búcsúzott Lenke.
Bélának keserű volt a szája íze, maga sem tudta, hogy miért. Ma

radék pénzéből ennivalót vásárolt, és villamossal kizötyögött a Nagy
erdőre, hogy senkivel se találkozzon. Az apjának egyik munkatársa 
ráköszönt.

- Hová, hová, fiam?
- Ide nem messze, bocsánat, máris leszállók. Jó utat kedves bá

tyám.
A következő villamossal kijutott a Nagyerdőre. Az acélkék égen 

galambszürke felhők úszkáltak. Besétált a vidám, zöld-tarka színben 
pompázó tisztásra. A lombos tölgy árnyékában végignyúlt a puha 
pázsiton. Szájában fűszálat rágcsált, karjait feje alatt összefonta. 
Élvezte a méhek zümmögését, a vidám madarak dalolását, 
csiripelését. Elhódította a szerelem és ibolya illat. Nagyokat 
szippantott az erdő tiszta levegőjéből és Lenkéről ábrándozott.

- Az élet szép, az élet jó! Tegnap este összedobbant két szerelmes 
szív. Egymásba fonódott két árva lélek. A lánnyal rokonlelkek va-
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gyünk. Megnyílt előttem, és én is őszinte voltam hozzá. Szeret és 
megértő. Szerelmünk soha el nem fogy, mert a szerelem erősebb, mint 
a halál. Képtelenség, hogy este nyolcig várjak.

Alkonyodon. Hat óra után már Lenkéék háza előtt sétálgatott. A 
lefüggönyözött ablakokon kiszüremlett a lámpa fénye. Kis résen át 
leskelődhetett volna, de nem érte el.

- Elmentek már a szülők? Lenke megint az illatos rózsaszínű pon
gyolában feszít? Elkészült már az ízletes vacsora? Most terítheti az 
asztalt, ráteszi a két tányért és a két csészét. Milyen más ez a puha fé
szek, mint a Kossuth utca 47. szám alatt, cigarettafüsttől és az alkohol 
bűzétől fojtogató bűnbarlang!

Szíve erőteljesen kalapált. A függöny kis nyílásán keresztül min
denáron látni akarta a leány vállára omló haját, magas homlokát, piros 
ajkait, formás lábait, amelyek harisnya nélkül, papucsban is bámulato
sak. Az utca elnéptelenedett. Vágyai arra kényszeríttették, hogy beles
sen az ablakon. Közelben egy rozzant lóca csúfoskodott. Megmozgat
ta, örült, hogy elmozdítható. Lihegését visszafojtva, óvatosan cipelte a 
világosságot árasztó ablak alá. Falba kapaszkodott és fölmászott a ló
cára. Kapkodta lélegzetét, halántéka kidagadt, és úgy érezte, hogy szí
ve kiugrik a melléből.

Bepillantott a pici résen és testében-lelkében semmivé lett, mint 
akit agyonütöttek. Mint akit villám sújtott félholtra. Lélegzete is el
akadt. Ottó és Lenke hemperegtek a hálószoba széles ágyán, amelyen 
tegnap még ő feküdt a lánnyal. Leszédült a lócáról.

- Tehát ennyi a sírig tartó szerelem, az árvaság, a magány és a ro- 
konlelkűség? Ez a szajha arra kérte, hogy 8 után jöjjön, addig végez 
mostani partnerével és jöhet a friss.

A lócára zuhant és karjával verejtékét, gyöngyöző homlokát töröl- 
gette. Előhúzta zsebkését és a lóca deszkájából lemetszett egy vékony 
szálat, amivel beszorította a csengő gombját. Sikoltása olyan volt, 
mint a szakadékba zuhant jajkiáltása. Futásnak eredt, maga se tudta, 
hogy miért. Megbotlott, eszméletlenül összerogyott. Arra ébredt, hogy 
kutya nyalogatja véres sebeit. Föltápászkodott, és mint egy holdkóros, 
megroggyant léptekkel hazavánszorgott.

- Hogy-hogy már itthon? - vonta kérdőre szigorú apja.
- A brigádunk teljesítette a munkatervet.
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- Ma délután mit kerestél a Nagyerdőn? Együtt utaztál Szamos 
Béla munkatársammal!

Ütésre emelte a kezét, hogy orron törülje a fiát. Béla félrekapta fe
jét, kirohant a szobából, maga mögött jól bevágta az ajtót, amint az 
apja szokta. Testileg-lelkileg összetörve, ruhástól dűlt az ágyára. A 
múltját és jelenét boncolgatta. A templomokban még 1944 nyarán is 
azt prédikálták, hogy a Don-kanyarnál elpusztult 150.000 magyarért 
bosszút áll az Isten. Ma pedig számon kéri a Népbíróság, hogy miért 
ment ki a Don-kanyarba? Hová tűnt a történelemtanárunk, aki hazafi- 
ságot követelt, mert Isten győzelemre viszi a magyar honvédeket. A 
Führer bejelentette, hogy csodafegyverek által biztos a végső győze
lem, és Berlin ostrománál agyonlőtte magát. Jelenem? Apám ütések
kel kényszerít. Anyám aggódik és siránkozik miattam. Testvéreim az 
ellenségeim. Itthon a pokolban égek. Hogyan közeledjek a foldrajzta- 
námőhöz? A matematikát nem értem és utálom. Tanárom rossz peda
gógus, én meg nem akarok matematikus lenni. Vallásórán a konfucsi- 
ánizmust öntik belénk. Kit érdekel? Utoljára Lenke maradt. Véres 
komolyan vettem a szerelmét, hogy nála kiszabadulok ebből a rothadt 
világból. Nem fiús, hanem közönséges szajha. Fölajánlja magát bárki
nek, kicsalja pénzüket, és viszonzásul nemi fertőzést terjeszt. Szakértő 
orvosok szerint a gumióvszer sem véd meg száz százalékig biztosan.

- Lenke, jobb így neked? Mi lesz vélem, aki elsőségre töreked
tem, és a sor végén kullogok? A főkolomposok elöl csörtetnek, és csú- 
folódva mutogatnak hátra. Hol a helyem ebben a mocskos világban? 
Kifosztott, kiégett, koravén lettem. Van megoldás?

Balajti Béla gimnazistának mindentől elment a kedve, mert be
csapták, ellene fordultak, és sárba nyomták. Kiszáradt a lelke. Zavaros 
gondolatokkal bámulta a semmit. Goromba volt a szüleihez, veszeke
dett a testvéreivel, otthagyta a „négyes fogatot”. Nem érdekelték diák
társai. Ellenőrző könyvébe hetente írták: „Balajti Béla rendszeresen 
készületlenül jön az órára, és nem figyel.” Vállát rándította, mindenki
re haragudott. Senkiben sem bízott, önmagában legkevésbé.

- Mi a megoldás? Az öngyilkosság. Legalább rólam beszélnek 
egy darabig!

Arcát a párnájába fúrta és keservesen sírt...
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A megtérő

A Betlehemi Egyesületet olyan teológiai tanárok, lelkészek, értel
miségiek alapították 1903-ban, akik személyes Megváltónak fogadták 
el az Úr Jézust. Jelmondatul választották, hogy „Krisztusért és egyhá
záért”. Tagjaik közé felekezeti hovatartozástól függetlenül befogadták 
azokat, akik Úrnak vallották Krisztust. Egy év próbaidő után lettek 
szövetségi tagok, vállalták Jézus követését, a közösség fegyelmét és a 
szolgálatot. Havonként tartottak szövetség megújító órákat, amelyeken 
a próbaszövetségesek nem vehettek még részt. Ilyenkor közösen, 
fennhangon mondták el a fogadalmat: „Mivel a Megváltó engemet 
annyira szeretett, hogy a keresztfán meghalt érettem, én is szeretni 
akarom Őt, iránta való hálából egész életemet Neki szentelem... Igéjét 
mindennap olvasom, mindennap imádkozom. Isten országának előme
netelén munkálkodom... ”

A Szövetség megalakulásától kezdve volt némi magatartásbeli kü
lönbség a testvérek között. A szabadelvűbb „szalonkeresztyén” hívők 
bibliaóra után teázgattak, mesélgettek, pletykáltak is. Szemmel tartot
ták a divatot, néha mozifilmet néztek, sőt szolid táncmulatságon is 
részt vettek. A szigorúbb felfogásúak munkájuk becsületes elvégzése 
után idejüket imádságra, bibliaolvasásra, látogatásra, egymás anyagi
lelki segítésére, evangélizálásra fordították. Jövedelmük tizedrészét Is
ten dicsőségére befizették a közösség pénztárába. Mindig, minden he
lyen Jézusról tettek bizonyságot. A lányok és asszonyok a divattól 
függetlenül szolidan öltözködtek, a hajukat befonták.

A második világháború szomorú befejezése, 1945 után lelki, szelle
mi, anyagi, politikai csőd ülepedett Magyarországra. Bizonytalan volt a 
jelen és a jövő. „Rajtunk már csak Isten segít?” Sóhajtoztak, mint akiket 
fenyegető hullámok csapdostak körül. „Hogyan menekülhetünk?” Akkor 
lelkészek és keresztyén „világiak” álltak elő, akik azt hirdették, hogy Is
ten haragja miatt zúdult ránk ez a csapás. Ha megbánjuk bűneinket, mint 
Ninive, a pogány város Jónás prófétálására, akkor megmenekülünk. A 
megkeseredett ország népe bűnbánattal fogadta az evangéliumot, az 
örömhírt, a győzelmi hírt. Tömegek fogadták el Jézustól a bocsánatot,
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erőt, üdvösséget és az Úrnak szánták életüket. Ezt a tömeges megmozdu
lást bibliai, teológiai kifejezéssel ébredésnek nevezték.

Az ébredés egyik messze világító központja Debrecen volt. Dr. 
Csathó Mihály egyetemi tanár, az Orvosi Kamara elnöke megtérése 
után azonnal evangélizálni kezdett. Debrecenben 1944 adventján a vá
rosháza hívő segédtisztjének pincelakásában folytatták az ostrom mi
att szünetelt alkalmakat. Gyorsan szaporodó gyülekezet átköltözött a 
református egyházkerület tanácstermébe, onnan a Kollégium oratóri
umába, végül a Kistemplomba, ahol csütörtökön és vasárnaponként 
délután 2000-nél is többen szomjazták az Élet Vizét, Krisztust. Kiváló 
munkatársakkal dolgozott. A debreceni teológiáról harmincötén, a he
lyi és környékbeli lelkészekből negyvenhármán csatlakoztak a Szövet
séghez. Személyesen és közösségben, templomban és iskolában hir
dették az igét, röplapokon hívogattak, és a főutcán sétáló élő plakáto
kon hordozták a feliratot: „Jézus hív téged!” „Evangélizáció a Kis- 
templomban! Jöjj!”

A kommunizmus felé haladó államnak kapóra jött az ébredés, mert a 
betlehemisták nyersen bírálták a hagyományos, történelmi egyházat: 
„Vaskalapos lelkészek gazdálkodásba, iszogatásba, kártyázásba merülnek 
a gyülekezet látogatása helyett. Hat napon át láthatatlanok, vasárnap meg 
érthetetlenek. Könyvből áhítatosan elimádkoznak, avult prédikációkat 
felolvasnak. Az őszi prédikációt kis változtatással tavasszal is használják. 
Bevisznek sűrű erdők lombsátorába, gyönyörködtetnek színes virágok
ban, ecsetelik a magyar tájat, ahol az éltető nap sugarai aranykalászokat 
érlelnek. Betakarítás után kérges munkáskezek illatos kemencében sült 
kenyeret nyújtanak a családnak. Ríkatják az árvákat és özvegyeket. A hi
tetlenek prédikációjából a lényeg marad ki: Jézus Krisztus.”

A kormány még arra is hajlamos lett volna, hogy a felébredtek 
önálló teológiát nyissanak, és külön templomot építsenek maguknak. 
Az volt a politikai szándék, hogy az ébredés által bontsák le a törté
nelmi egyházat. A hívők elutasították a lehetőséget, mert ők nem az 
egyház szétverésére, hanem megújításáért szolgáltak. Fordult a hely
zet 1950 után, mert a hivatalos egyház vállalta az államtól kapott 
megbízatását, hogy leállítsa az ébredést, megnyirbálja önmagát.

A debreceni Református Diakonisszaház modem épületében 1947 
őszén országos konferenciára gyűlt a Betlehemi Egyesület.
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A nyitó áhítaton Csathó Mihály szolgált „Térjetek meg” címmel:
„ Isten a teremtett világ foltozgatása helyett új szívet kínál az em

bernek. A megszomorodott, csalódott bűnöst, beteget keresi, aki kétsé
gek között sikolt a holnap felé. Lehajol hozzánk Jézusban, mert szereti 
az embert. Angyalok, mennyei lények, természeti csodák helyett ó ma
ga testben-lélekben segít rajtunk, beköti testünk-lelkünk vérző sebeit. 
A keresztfán éretted szakadt meg szerető szíve. A föltámadott Jézus 
igéje és Szentlelke által közöttünk jár, és ha meglátod, hiteddel átöle
led Ót, akkor bizonyosságot nyersz arról, hogy szemefénye vagy.

Térjetek meg! Itt és most újra szánjátok oda magatokat Jézusnak. 
Szakadjatok el a múlandó világ hívságaitól. Föld és ég elmúlik, király
ság, kormányzóság, demokrácia, szocializmus vagy kapitalizmus el
fogynak, de Jézus beszéde örökkévaló. E világban élünk, de ne a világ 
bűnös indulata uralkodjon benneteket, hanem Krisztus egyedül. ”

A konferencia témája az a bibliai ige volt: térjetek meg. Arról ta
nácskoztak, hogyan lehet megtérni. Egy akarattal visszautasították a 
hamis, univerzális teológiát, hogy „a végén mindenki üdvözli!”, mert 
képtelenség, hogy rövid földi életünkben elkövetett bűneinkért örökké 
szenvedjünk. Egyetértettek abban is, hogy a Bibliában nincs példa rá, 
hogy egész életén át gonosz ember, halála után egy imádságért vagy 
misemondásért bocsánatot nyer. Bűneinket csak e földön, megtérés ál
tal rendezhetjük el Istennel.

Egyetértéssel utasították el azt a hipotézist, hogy a megtérés fölfo
kozott, egzaltált, pszichés, abnormális idegállapot, amiből egy idő 
után kigyógyulnak. A résztvevők egyetértettek abban, hogy akit meg
kereszteltek, gyülekezet névjegyzékében szerepel, templomba jár, 
egyházi adót fizet, egyházi munkát végez, de nincs közössége Jézus
sal, az ilyen nem üdvözölhet, mert Isten nem a külsőt, a szertartást, 
hanem a belsőt, a szívet vizsgálja. A legszebb síremlék is rothadást ta
kar. Kajafás főpap a törvény és vallás képviselője arcul verette Jézust. 
Megtérés nélkül nincs bocsánat, nincs üdvösség.

Egyetértés volt a „megtérésben”. Viszont megoszlottak a vélemé
nyek abban, hogy milyen módszerrel és hogyan történik. Egyik véle
mény, hogy végig kell járni a megtérés lépcsőfokait: bűnfelismerés, 
bűnbánat, bűnvallás Isten és emberek előtt. A másik vélemény, hogy a 
megtérés egyszerűen Krisztusnak odaszánás. Az egyik állítás: megté-
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rés, ha az ember is akarja, mint ahogy a tékozló fiú hazament az apjá
hoz. Aki nem akar megtérni, az nem is fog, mint Jeruzsálem fölött sírt 
Jézus: „én hányszor akartalak egybegyűjteni, te nem akartad'. Bele is 
pusztult a város. A másik vélemény, hogy a megtérés Isten abszolút 
döntése. Pál keresztyéneket gyilkolni rohant Damaszkuszba és nem 
megtérni. Isten leállította, mert már az anyaméhben kiválasztotta ma
gának. Az egyik tanítás, hogy a megtérés tudatos, hitbeli döntés. A 
m,ásik oldal: a megtérés csodálatos élmény. Egyesek szerint a megté
rés hirtelen, nyilvános döntés. Mások szerint megtérni csöndes ma
gányban is lehet. Az egyik állítás, hogy a megtérő pontosan tudja dön
tésének helyét és idejét. A másik állítás, hogy egyszer csak valaki rá
ébred arra, hogy Isten megváltott gyermeke.

A megbeszélés hosszas vitába szélesedett abban a kérdésben, hogy 
az igazán megtért visszaeshet-e, kieshet-e a kegyelemből. Konkrétan: 
valaki megtért, bűneit, Jézusban való hitét megvallotta, fölvették a 
Betlehemi Egyesületbe, evangélizációja nyomán sokan elfogadták 
Krisztust, betegeket gyógyított, azután hátat fordított az egésznek, és 
gyalázza Isten népét. Van még számára bocsánat? Vagy örökre kiesett 
a kegyelemből? Szilasi Béni a Római levél 8: 38-39 verseit olvasta 
föl: ,Meg vagyok győződve, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, 
sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem követke- 
zendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem 
szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk 
Jézus Krisztusban."

Csathó Mihály a Zsidókhoz írt levél 10: 26-al válaszolt: „Mert ha 
szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, 
akkor többé nincs bűnökért való áldozat." Szilasi Béni fölugrott, Jé
zust idézte a tanítványokról: „El nem vesznek, és senki ki nem ragadja 
őket az én kezemből." János 10: 28. Csathó Mihály is Jézus kijelenté
sére hivatkozott, hogy „aki Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem 
a másvilágon nincs bocsánat." Máté 12: 32.

A keresztyén kieshetik-é a kegyelemből? Az ördög beleránthatja-é 
a bűnnek olyan förtelmes mélységébe, amiből az Isten sem húzza ki? 
Ezt a kérdést a debreceni országos ébredési konferencián képtelenek 
voltak egyetértéssel lezárni. Egyedül az élő Isten titka. A Szentírás fi
gyelmeztet, hogy „aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék."
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Csípős, fagyos szél süvített végig a főutcán. A fák ágait csillogó jég
páncél ropogtatta és tördelte. A Hunyadi Gimnázium igazgatója megen
gedte, hogy diákjai szünetben az udvar helyett a folyosón legyenek. 
Balajti magánosán álldogált. Nem érdekelték a birkózók, a WC-ben ere
getett füstkarikák, a trágár viccek és a lányokkal történt izgaimas kalan
dok. Napjait számolgatta: még egy, aztán vége, öngyilkos lesz... Kovács 
Zoltán közeleded hozzá. Hátrafelé simára fésült haj, megviselt kabát, 
élesre vasalt nadrág, amit ajándékba kapott valakitől.

- Hogy vagy?
Összerezzent, mert senki sem volt kíváncsi reá, se szülei, se bará

tai, se tanárai. Kovács kitűnő tanuló volt, mégis félrehúzódtak tőle, 
vallásossága miatt. Különös diák. Nem cigarettázott, nem ivott és nem 
volt gumióvszere. Balajti együtt bégetett a nyájjal és lesajnálta az áhí- 
tatos öregeket, akik kegyes arccal, imát morzsolva pergették az olva
sót, elítélték a mai rossz erkölcsű fiatalokat. „Bezzeg a mi időnkben! 
Majd megbünteti őket a jó Isten?'’ Futott a vallástól, nehogy kicsúfol
ják a társai. Kovácsot gyakran kifigurázták, hogy szenteskedő farize
us. Érdekes volt, hogy Kovács nem hátrált a közvélemény előtt, sőt 
még a vailástanárral is vitatkozott.

Az unalmas vallásórák beszámolóval kezdődtek, hogy vasárnap ki 
és hol volt templomban, miről szólt a prédikáció? Mit mondjon arról, 
amit nem értett és nem is érdekelte? A Kossuth utcai templomban a 
karzatról figyelték a lányokat és beszélgettek. Az osztályfelelős meg 
beárulta, hogy ezzel is bosszantsa a „négyes fogat” tagját. A vallásta
nár fejét csóválta:

- Megint veled van baj, Balajti fiam. Soha nem lesz belőled püspök!
Az egyik hittanórán fölélénkült az osztály, mert a halál utáni élet

ről azt tanulták, hogy a tudomány szerint nincs semmi. Ha volna üd
vösség és kárhozat, nem tudhatjuk, hová jutunk. Földi élet a paradi
csom, ahogy énekeljük is: „érzem, hogy az örökélet már e földön az 
enyém lett." Kovács beleszólt: Az örökélet nem érzés, nem itt lesz a 
földön, hanem a halál után nyerünk üdvösséget, hit által a mennyben.

A tanár bosszankodott, hogy félbeszakították.
- Honnan szedted ezt, Kovács?
- Az énekszerző világosan megfogalmazta: „érzem, hogy örökélet 

lesz és van a földön.”
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A vallástanár leállította:
- Neked még sokat kell tanulnod, fiam.
Kovács megint a Bibliára hivatkozott, ahol Pál apostol ezt kiáltotta 

Filippiben, földrengés után a megrémült pogány börtönőmek: „Higgy 
az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülszV”

- Mellébeszélsz, ne okoskodj Kovács! Vedd tudomásul, hogy az 
egzisztenciális teológiai problémák nem a tanár és diák dialógusában 
dőlnek el, hanem tudományos szimpóziumon dogmatikusok fogják 
definiálni! Azzal kezdjed tanulásodat, hogy lemondasz impertinens 
magatartásodról és primitív külön véleményeddel nem zavarod az 
órát! Fejezzük be a vitát, és ne toljad mellékvágányra a lényeget! Za
varó körülmények után térjünk vissza anyagunkra: konfucianizmus.

Az osztály csak azért is Kovácsnak adott igazat, de nem zárkózott 
mellé, mert félt a vallásosságtól. Két hete történt, hogy a szünetben 
nagy verekedés dúlt a teremben. Fölborították a tanári asztalt, ami 
Kovács lábára zuhant. Ledermedtek, hogy most mi lesz, mert a diák
törvény íratlan szabályai szerint ilyenkor összeverik a vétkest. A por
felhőben Kovács megszólalt:

- Segítsetek helyretenni. - Az asztalt szótlanul visszaállították.
Ez a Kovács kérdezi most tőle:
- Hogy vagy?
Világfájdalmában alig érzékelte, hogy megszólították és a többiek 

látják-é őket. Kovács fölényben volt. Kitért az egyenes választól.
- Érdekel?
- Szomorúnak látszol, mi lesz veled? Találkozunk odafönt?
Balajti sejtette, hogy nem a második emeletre hívogatják, hanem 

onnan is feljebb, túl a csillagokon, ahol Isten lakik. Szeretné befejezni 
a társalgást.

-Hol?
- A mennyországban.
Valamikor foglalkozott a mennyországgal. Mi lesz a halál után? Ami

kor nagyon szeretett, húszévesen elhunyt unokanővérének gyászkocsiját kí
sérte, tudta, hogy teste a koporsóban, de hol a lelke? Biztosan a dicsőség
ben. Imádkozott hozzá, hogy „Mancikám, engem is vegyél magadhoz.” 
Hitt az Istenben. Olvasta és hallotta, hogy Jézust gonosz emberek megöl
ték, de arról fogalma sincs, hogy ki jut a mennybe vagy pokolba?
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- Találkozunk? Mi jogon?
Vallásórán azt tanították, „érzem, hogy az örökélet már a földön az 

enyém lett.” Ő semmit sem érzett, csak azt, hogy fiú- és leánybarátai 
becsapták, szülei haragszanak rá, a tanárai közönyösek iránta. „Mi jo
gon?” Magyarázni kezdte a vallás lényegét, amiről fogalma sem volt.

Kovács megérintette.
- Mi az életed célja? Miért halt meg Krisztus a keresztfán?
Hűvösen hátat fordítana, de Kovácsból különös vonzás árad. 

Majdnem elszólta magát, hogy abszolút semmi nem érdekli, céltalan, 
és holnap öngyilkos lesz.

Lehajtotta fejét, hallgatott.
- Béla! Tegnap Salamon király imádságát olvastam a Bibliából, 

akihez szólt az Úr: „Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom néked.” Én 
a megtérésedet kértem, hogy add át szívedet Jézusnak.

Becsengettek. Egész óra alatt a fejében járt, hogy „mi jogon? A 
megtérésedet kértem”, tehát Kovács közösségben van Istennel, beszél 
Hozzá, Aki megszólítja, segíti és üzen rajta keresztül. „Hogy térjek 
meg? Ellenálljak? Én személyesen mit tegyek?”

Balajti soha nem hallott a megtérésről sem vallásórán, sem a 
templomban, sem az egyház tagjaitól, mégis bizonyos volt benne, 
hogy most neki kell tenni valamit. Magába roskadtan ért haza. Szülei 
furcsáilották, hogy milyen csöndes. Ebéd után fölment valamikor 
szép, oroszoktól kifosztott villalakásuk emeleti szobájába. Nincs víz, 
se közvilágítás, se fűtés, csak egy íróasztal, szék meg a dívány. Miu
tán elkészült iskolai feladataival, Kovácsra gondolt. „Hogy vagy? Ta
lálkozunk odafent? Istentől a megtérésedet kértem.”

Fogalma sem volt a megtérés református vagy római katolikus 
dogmatikájáról, metodikájáról, teológiai tézisekről, ellentézisekről. 
Csak az biztos, hogy elrontott valamit, és így nem akar tovább élni. 
Csak arra volt képes, hogy február 26-án délután 4 órakor letérdeljen a 
díványánál, amire azelőtt soha nem volt képes. Emlékezetéből kihul
lott a múlt, mintha soha semmi nem történt volna, csak Jézust látta fé
nyességben, amint a Golgota keresztjére mutat. Abban a pillanatban 
érezte, elhitte, tapasztalta Jézus vonzását, amitől lehetetlen szabadulni. 
Hangosan elmondta első imádságát:

- Követni akarlak, Uram, köszönöm, hogy elfogadtál. Ámen.



34

Fölkelt a térdepelésből, úgy érezte és hitte, hogy megszabadult az 
állandó félelem, keserűség, gyűlölködés, levertség szorító burkából. 
Őröm bizsergett tagjaiban, hogy Valakihez, a hatalmas Istenhez tarto
zik. Amint becsukta maga mögött a diákszoba ajtaját, úgy érezte, 
mintha angyalkezek a levegőbe emelnék. Kicserélődött. Jézusban 
másként látta magát és szeretteit. Meglepődött, hogy édesapjának mi
lyen szép férfiarca van. Édesanyja meleg, féltő szeretettel pillantott 
reá. Az öccse, akivel állandóan veszekedtek, nem ellenség, hanem 
testvér. Olyan jól esne mindegyiket átölelni és fülükbe súgni, hogy 
szeretlek, mert a Jézusé lettem. Hallgatott róla egy időre.

Másnap frissen sietett föl a Hunyadi Gimnázium lépcsőjén. Barátsá
gosan köszönt társaira. Azzal kezdte volna, hogy „fiúk én megtértem”, de 
félt, hogy kicsúfolják. A második szünetben fejével messziről intett Ko
vácsnak, hogy „igen!” A következő pénteken Kovács meghívta.

- Holnap délután kettőkor a Magoss György téri villamos megál
lónál várlak.

- Ott leszek.
A következő szünetben Jenő rángatta:
- Holnap kettőkor masszázs, lányokkal együtt.
- Foglalt vagyok.
- Hülyéskedsz?
Szégyellte bevallani, hogy megtért, de nem tágított.
- Értsd meg, hogy nem érek rá.
- Sajnállak, hogy megőrültél, gyógyulj ki belőle!
A Magoss György téren Kovács várta. A szemben lévő földszintes 

sarki házba sétáltak. Udvarán ápolt virágok díszlettek, az előszobából 
balra szabóműhely jobbra lakószoba. Fiatal férfi nyújtott kezet:

- Vadas Imre vagyok, te meg ugye Balajti Béla. Isten hozott, örü
lök, hogy eljöttél. Odabent Barna László diáktársa ölelte át. Asztalhoz 
ülve vidáman, fölszabadulva beszélgettek, majd Bibliájukat vették 
kézbe. Balajtinak is nyújtottak egyet.

Máté vámszedő történetét olvasták fölváltva versenként. Gazdag 
ül a hivatalában, Jézus megszólítja: „Gyere, kövess engem”. Máté ott
hagyott mindent, Jézust követte. Ilyen a megtérés. Megtagadjuk ma
gunkat, mindent a legdrágább kincsért. Máté hitte, hogy Jézus a világ 
Megváltója. Nem markolta pénzét, nem ragadt bele szennyes múltjá-
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ba, nem a vallásos vagy hitetlen emberek irányították, sem a római 
vagy görög filozófia, hanem egyedül Jézus.

A beszélgetést közös imádsággal fejezték be. Ki-ki saját szavaival 
szólította meg az Urat. Első nyilvános könyörgését akadozva, remegve 
fogalmazta Béla.

Csütörtökön a Kistemplom előtt találkoztak. Isten háza zsúfolásig 
megtelt. Csathó Mihály alapigéje a húsvéti Bárány volt, Aki megál- 
doztatott érettünk.

,,A zsidók 430 évig raboskodtak Egyiptomban. Isten Mózest küldte az 
egyiptomi fáraóhoz, hogy engedje el a népét. A fáraó ellenállását Isten 10 
csapással büntette, legsúlyosabb volt, hogy egyetlen éjszaka minden első
szülött meghalt. Az Úr elrendelte népének, hogy a tizedik csapás előtt öl
jenek le egy bárányt, vérével hintsék meg az ajtófélfát, és akik megtették, 
azokat megkímélte az öldöklő angyal. Az Újszövetségben Jézus a mi ár
tatlan Bárányunk. Jézusnak, Isten Fiának vére megtisztít minden bűntől, 
és aki Benne hisz, aki Őt követi, annak örökélete van. ”

Az evangélizáció fölhívással fejeződött be.
- Aki most fogadta el Jézus bocsánatát, jöjjön az úrasztalához. 

Könnyezve állt ki az öreg püspök felesége is.
Balajti fölvételét kérte a Betlehemi Szövetségbe. Csathó Mihály 

részletesen kikérdezte, közösen imádkoztak, és a próbaév után teljes 
jogú tag lett. Ottó és társai lesajnálták, hogy „megszentült”, kimaradt a 
vidám hétköznapok pajzán örömeiből. Osztályzatai javultak, mert ne
kifogott a tanulásnak.

Arra vágyott, hogy igehirdetéssel is szolgálhasson. Először Tóth József 
hívő postás levélkihordó mellé osztották be. Vasárnap délutánonként 3-4 
kilométert gyalogoltak Debrecen tanyavilágában. Aztán Kovács Zoltán vet
te magához, aki szívós fizikai erejével, dörgedelmes szavaival nagy hatás
sal volt rá. Még a tiszteletesnére is rászólt, aki templom előtt tánczenét 
hallgatott. ,A nagytiszteletű asszony rádióval együtt süllyed alá a pokol 
legmélyebb fenekére?' Büszkék voltak rá, hogy a közösség kimustrált ke
rékpárokat vásárolt nekik. Állandóan szerelték, gumiját ragasztották, hosz- 
szabb utakra kerékpározhattak a Debrecen környékén lévő falvakba.

Béla a bőr- és nemibeteg-klinikán prédikált vasárnap délelőttön
ként a 12-14 ágyas kórteremben. A nővérek és a betegek szívesen fo
gadták. Kis terített asztalon virágcsokorral kedveskedtek. A Hallelujah
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könyvből énekelt, imádkozott és Márk 10: 46-52 alapján beszélt a vak 
Bartimeus koldusról. „Kitaszították az emberek, elszegényedett, nincs 
pénze, egészsége, de van Jézusa, Aki hatalmas arra, hogy meggyó
gyítson testi-lelki betegségeidből.” Prédikációja egyenes vonalú, vilá
gos felépítésű volt: „Szegény bűnös ember, meghalsz és elkárhozol. 
Senki nem segít rajtad. Fogadd el Jézust, hidd el, hogy a keresztfán 
kiontott drága vére által bűneidet megbocsátotta”. Az istentisztelet 
énekkel, imával zárult, azután minden beteggel váltott néhány szót, 
imádkozott, megsimogatta, párnájukat megigazította vagy megitatta 
őket. Boldog volt Krisztus követésében.

Hétköznap délután kerékpárral indultak Kaba, Hajdúszoboszló, Haj- 
dúszovát, Hosszúpályi, Hajdúbagos gyülekezeteibe, ahol a lelkész enge
délyével vagy kérésére templomban, iskolában vagy háznál hívogatták a 
résztvevőket Jézushoz. Új világ nyílott meg előtte. A testvéri közösség 
pénzzel segített a rászorulóknak, festettek vagy javítottak özvegyek laká
sán. Üvegeztek, asztalos munkát is végeztek és takarítottak.

A közösségi órán beszámoltak arról, hogy ki merre járt, mit csele
kedett. Amikor rákerült a sor, alázatosan mondta el, hogy legutóbb 
Hajdúbagoson evangélizáció végén felállt két fiú meg egy asszony, 
hogy megtértek és elindulnak Jézus nyomában. A hívők elismeréssel 
bólintottak és jólesett neki, hogy fölfigyeltek reá.

Bibliaolvasással, imádsággal kezdte a napot. Szombat délután 
szokása szerint rágyújtott és felnyitotta a Bibliáját. Jenőtől tanulta, 
hogyan lehet szép füstkarikákat eregetni.

- Jó ez így? Tetszik ez Néked Uram? Kórházi műtőben és orvosi 
rendelőben tilos a dohányzás. A tanteremben is. Képtelenség, hogy 
valaki a templomban igehirdetés alatt rágyújtson. A bibliaolvasáskor 
lehet? Bocsáss meg nekem Uram, és adj erőt hozzá, hogy elhagyjam.

A félig szívott cigaretta parazsát belenyomkodta hamutartójába. 
Kemény harcot vívott az alkohollal is, de győzött, megszabadult tőle.

Szorgalmasan készült az érettségire. Vasárnap éjfél körül Hajdú
szoboszlóról kerékpároztak haza, és csodálatos módon hétfőn reggel 
8-kor vidáman, frissen kezdte vizsgáit. Kézzelfoghatóan tapasztalta az 
Úr segítségét. Mintha neki találták volna ki a magyar írásbeli címét: 
„Hogyan vezette át Lucifer Adámot az emberiség történelmén?” 
Olyan remek dolgozatot írt, hogy az elnök nyilvánosan megdicsérte.
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Hogyan tovább? Gépészmérnök szeretett volna lenni. Szövetséges 

órán Ézsaiás 6: 8-9 volt az alapige, ahol Isten kérdezi: „Kit küldjék el? 
Ezsaiás próféta vállalta: ,jmhol vagyok, küldj el engemet.” Isten az Ő 
igéjével küld bennünket, mint Jézus tanítványait vagy Pál apostolt. 
Oda kell menni, ahová Isten irányít. Ha engedelmeskedünk, és csak az 
igét hirdetjük, akkor az Úr megerősíti a velünk kötött szövetségét. Aki 
pogányság, istentelenség útjára tér, attól visszavonja Szentleikét és ki
gyomlálja. Az Úr szavát hirdessük, amint adja nékünk Krisztust, Aki 
áldás, nélküle átok, Aki élet, nélküle halál. „Az Úr nem gyönyörködik 
meghatókban. Ezért parancsolja: Térjetek meg és éljetek! ”

Óra után a 235. énekkel dicsérték az Urat: „Ébredj bizonyságtévő 
lélek! A várfalakra őrök álljanak... Küldd útra hirnökid csapatát, És 
adj erőt onnan felül nekik, Hogy veszni a pogányt se hagyják. És szer
teűzzék sátán seregit. Országod jöjjön el minél elébb. Hirdetve szent 
neved dicséretét.'’'’ Balajti elhessegette magától, hogy pap legyen.

- Uram, egy sáros alföldi faluban? Dohos, petróleumlámpás paró
kiára, istállószagú parasztok közé egy életen át? Hozzám is szólsz, 
hogy kit küldjék? Legyen meg a Te akaratod, adjál biztos jelt róla.

Megtérése óta sorba olvasta Bibliáját. Most a 110. zsoltár 4. verse 
következett: „Megesküdött az Úr és meg nem másítja. Pap vagy te 
örökké.'” Tanácstalanságára ez volt az isteni válasz. Pénteken szövet
séges óra után beszámolt Szilasi Béninek, hogy fölvették a teológiára.

- Fordulj vissza fiam, mert leáldozott a papi uralom. Vásárolj egy 
franciakulcsot meg egy fúrógépet, állj az esztergapad mellé, és onnan 
hirdesd Krisztust.

Megingott az elhivatásában. Baranyi János lelkésznek, az Egyesület 
utazótitkárának más volt a véleménye. Történetet idézett a Bibliából.

- Fiatal prófétát küldött Isten Bételbe prófétáim, megparancsolta, hogy 
ne fogadjon el ételt senkitől. Az öreg próféta utána szaladt és visszahívta. 
„Hozzám is angyal beszélt, gyere vissza és egyél.” A fiatal hitt az öregnek, 
ezért büntetésül oroszlán tépte szét. I. Királyok 13. Ha téged az Úr hívott el 
papi szolgálatra, akkor légy erős és ne hallgass még az idős testvéredre se.

Balajti ihletet kapott a versírásra, Jézusról. Címe: „Imádság”.
Hozzád kiáltok hű, kegyes Uram! 
Fenyegetnek a száguldó vészek. 
Szenvedek, mert rögös az én utam. 
A Te áldó karod egy csöndes fészek.
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Szólj hozzám, Jézus drága igéddel, 
Kegyelmezz nékem, szegény bűnösnek. 
Félelmem, bánatom, kérlek, vedd el, 
Fogadd Uram, akik hozzád jönnek.
Hiszem Uram, hogy rajtam könyörülsz, 
Büntetés helyett nyújtod a kezed.
Megtérőnek Te oly nagyon örülsz, 
Boldog vagyok, mert Krisztusom szeret.

Különbséget vont az igaz és hamis templomozás között „Két is
tentisztelet” című versével.

Nyitva van az ajtó, nyitva Isten háza, 
Az a sok keresztyén befelé úgy siet. 
Tékozló fiait Isten hazavárja, 
Oly nagy a tolongás, ritkán látni ilyet,

Csak jönnek, jönnek, úgy keresik Istent, 
Megpihenni Jézus ölelő karjába?
Sok a nyomorúság szennyes földön itt lent, 
Talán kívánkoznak mennyei hazába?

Beszél is már a pap, szépen gesztikulál, 
Hangosan kiabál, néha alig suttog. 
Magyarázza bölcsen: kegyetlen a halál, 
De ti kik itt ültök, mind a mennybe juttok.

Beszél a jóságról, beszél szeretetről, 
Szépen fésült haja néha meg-megcsillog, 
Kismadár daláról és havas hegyekről, 
Egy barna kislányhoz pedig odapislog.

A bácsika alszik, nagyot horkant néha, 
Bár szomszédjai oldalba bökdösik.
- Hét árpakenyérből maradék hét véka.
Most két diákfiú lapulva elszökik.

A beszédnek vége, megy haza a sok nép, 
Megbánni bűnüket, arra nincsen okuk. 
Keresztyének ők mind! Oh mily szomorú kép! 
A pap is távozik, s a csöndes templomban 
Jézus fájón zokog.
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Nyitva van az ajtó, nyitva Isten háza, 
Az a sok keresztyén befelé úgy siet. 
Tékozló fiait Isten hazavárja, 
Oly nagy a tolongás, ritkán látni ilyet.

Csak jönnek, jönnek, úgy keresik Istent 
Megpihenni Jézus ölelő karjába? 
Sok a nyomorúság szennyes földön itt lent, 
Talán kívánkoznak mennyei hazába?

Beszél is már a pap, a szavai mélyek. 
Palástos karjával önmagára mutat: 
Megváltott a Jézus, meghalt, hogy én éljek. 
Keressétek ti is ezt a keskeny utat!

Szeretnél jó lenni és szívből szeretni? 
Kérdő szemeiben néha könnycsepp csillog. 
Melletted áll Jézus, ne kívánd megvetni, 
Tövis koronája oly véres, de villog!

Egy bácsi könnyezik, törüli a szemét, 
Mögötte két leány keservesen zokog. 
- Kielégít téged a világi szemét? 
Ó, ez a megtérés nagyon nehéz dolog!

Isten üzenete mai napra ennyi. 
Bánják már bűnüket, veszve sátán harca. 
Hiszik, hogy most kell Golgotához menni. 
A csöndes templomban Jézus áll egyedül, 
És ragyog az arca.

A debreceni egyetem impozáns épületéhez vezető sétány közepén 
kristálytiszta szökőkút csobogott. Balajti végigsétált a reformátorok 
szobra előtt. Mindegyik Bibliát tartott a kezében. Méliusz Juhász Péter 
püspök (1536-1572) magához szorítja, mert tapodtat sem enged a 
szent igazságból. Komáromi Csipkés György (1628-1678) bátorít, 
hogy erre a Kősziklára építsetek! Szenei Molnár Albert (1574-1634) 
az égre mutat, ahonnan erőt és ihletést kapott a zsoltárénekek magyar
ra fordításához és Károlyi Gáspár bibliájának újrakiadásához. Huszár 
Gál (-1575) magához öleli az Igét, mert reá vonatkozik minden szava. 
Balajtinak földereng, hogy nem az 1945-ben kibontakozó ébredéssel
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kezdődött az egyház, hanem már 400 évvel ezelőtt is voltak reformá
torok, akik forrón szerették Krisztust.

Az egyetem belülről méltóságos, derűs hangulatú épületében Ko
vács Zoltán segített az adminisztráció labirintusában és indexe kiállí
tásában. Új volt neki, hogy: quaestor, dékán, rektor, meg a tantárgyak: 
teológiai enciklopédia, exegézis, izagogika, héber grammatika, Arisz
totelész filozófiája, szeminárium és a többi.

Belevetette magát a tanulásba és az igehirdetésekbe. Boldogan 
vállalta szolgálatait és a testvéri összejöveteleket. Begyógyult szívén a 
Lenke elvesztése miatti sebe. Természetesen viselkedett a hívő leá
nyok között, még az is átsuhant benne, hogy soha nem fog megnősül
ni, hanem az Úrnak szenteli egész életét, amivel tekintélye növekszik 
a gyülekezetben.

A betlehemi egyesület debreceni vezetője dr. Csathó Mihály egye
temi tanár, az Orvosi Kamara elnöke, tanulmányait elemitől a diplo
máig kitűnő eredménnyel végezte, kormányzógyűrűt kapott. Alapos, 
precíz, szigorú és megértő, 45 év körüli férfi. Tekintélyes orvos, tekin
télyes tisztségviselő az egyházban: a kistemplomi gyülekezet gondno
ka, az egyházmegye és az egyházkerület tanácsbírója, az országos Zsi
nat tagja. A közösségi órákat Piac út 44. számú épületben tartották. Az 
összenyitható teremben 80-an, 100-an is elfértek. A szövetségi órák 
pénteken 5 órakor kezdődtek, de már fél 5-kor gyülekezetek, 7 óráig 
tartott, de némelyek 8-9 óráig is maradtak. Örültek a közösségnek, az 
új megtérőknek, az evangéliumnak. Néha közéjük lopódzott az ördög, 
ilyenkor pletykákat sustorogtak, bírálgattak egyháztagokat, hátuk mö
gött testvéreket is.

Baloldalon a nők, jobb oldalon a férfiak ültek. Kovács Zoltán, 
Barna László, Vadas Imre, Balajti Béla a hátsó sorban mindig egymás 
mellett. Szabolcsi Magda helye az első vagy második padban volt, ba
rátnőjével együtt. Balajti fantáziáját elragadta a vállig érő, két copfba 
fonott barna haja, cseresznyeszínű szája, vékony szemöldöke. Énekka
ri próbákon egymás közelébe jutottak. Szünetben Magda kedvesen 
hozzáfordult:

- Béla, hol van az megírva, hogy: „Légy hü mindhalálig és néked 
adom az élet koronáját? ”

- Jelenések 2: 15. Miért kérdi? Vannak új hívők a gimnáziumban?
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- Igen, nyolcán, kilencen. És a teológián?
- Az évfolyam fele.
A következő hét énekkari szünetében ismét Magda kezdte:
- Magának nincs CE tűje? -
- Elveszítettem.
- Adok egyet, mert nekem kettő van.
Béla elfogadta, és belepirulva kitűzte magának. Aznap este elme

rült a szerelem hullámaiban.
- Bűn ez? Vagy lehet hívőnek is? Magda egészen más, mint Ani

kó és Lenke. Tiszta érzéseinket az Úr köti össze, aminek bizonysága 
ez a CE tű is: „Christusért és Egyházáért.” Olyan, mint a jegygyűrű. 
Magdus, köszönöm, hogy megszólítottál, szeretlek.

Barátságukra már a testvérek is fölfigyeltek...
Négy hónap múlva Hajdúhadházról kapott levelet, a segédlelkész

től, aki drága testvére a Krisztusban. Beszámolt a szolgálatairól, prin
cipálisával vitáiról és megtérésekről. Utolsó sorai szíven szúrták: 
„Szabolcsi Magda szívem hegedő pontja, de az Úr mindent jóra for
díthat.” Rádöbbent, hogy Feri már partiképes segédlelkész, szereti, és 
feleségül veszi Magdát. „Útjukba állhatok?”

Két hét múlva Magda éppen olyan nyájas volt, mint azelőtt.
- Mondja, szüksége van még a CE tűre?
Balajti remegő kézzel kihúzta hajtókájából és átnyújtotta.
- Már nem. Tessék.
A közösség idősebb, tekintélyes tagjai felelősségre vonták.
- Mit tesz, Béla? Kihűlt a szíve Jézus iránt? Lenézi az embereket, 

összevész a papokkal, barátaival, felelőtlenül viccelődnek, komolyta
lanul viselkednek, akadályozzák az ébredést, az Isten munkáját. Alá
zatosan tartson önvizsgálatot és álljon félre a szolgálatból! Bibliát ol
vasson a szerelmeskedés helyett. Ha pedig majd Csathó Miska bácsi 
fülébe jutnak a dolgai... Vállalja el a következményeket...

Úgy vánszorgott haza, mint akit összevertek.
A Tímár utca sarkánál megállt, ahol Ottóék rázúdultak, mint a dara

zsak. Nézte a helyet, ahová arca belefúródott a homokba. Diákszobájában 
találgatta a történetet.

- Feri és Magda szerették egymást, a CE tű volt az összekötő 
aranyszál. Megszakadt a kapcsolatuk, és Magdától CE tűt, Feritől le-
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velet kaptam. Kibékültek, visszakérte az ajándékát. Eljátszogattak ve
lem, és hoppon maradtam.

Egész éjjel önmagával, angyalokkal viaskodott, meggyötörte az ördög.
- Bűneim skarlátpirosak, szolgálataim üresek, elhagyott az Úr. 

Kovács Zoitán az V. Mózes 8: 2-öt küldte nekem: ,Jvíi van a te szí
vedben, megtartod az Úr parancsolatát, vagy sem? ” Megtartom? Hí
vő testvéreim nem értenek meg. Bezárkózom, és erőtlenül siratom 
magamat. Úgy képzeltem, hogy jó megjelenésű, ideális, komoly hívő 
fiúnak számítok, és csalódtam önmagámban és testvéreimben. Olyan 
vagyok, mint a puskaporraktár robbanás előtt. Kerget a szégyen, gyö
tör a lelkiismeret, akaraterőm megtört. Kilépek a Szövetségből... Isten 
véletek fiúk, lányok, hívő testvérek, Isten veled Magdus... Könyörülj 
rajtam, eleveníts meg Uram. Ne hagyj kiesni kegyelmedből.

Pünkösdi legációra készült. Egész délután Jézus prédikáción töp
rengett, aztán fölhagyott vele. Kihűlt szívvel, zavaros érzésekkel uta
zott Berekböszörménybe. Próbálta összeszedni magát. Az öreg lelkész 
mogorván fogadta.

- Megjöttél fiam? Te is megtértél? Tagja vagy a Bételi vagy mi
csoda nyájnak? Egy fecske nem csinál nyarat. Elhagytátok a biztos 
fészket, járt utat, a járatlanért, mert nektek, fiataloknak mindig kell va
lami új, valami változás, pedig tanulhattad a Bibliából, hogy:,/tincsen 
semmi új a nap alatt." Ugrándozzál vad csikó, majd lecsillapít az élet 
terhe, meg a köszvény. Kívánom, hogy mielőbb ébredj föl a mámor
ból. Addig tépdesitek az anyaszentegyház testét, míg fejetekre üt az 
Úr Isten. No, prédikálj, amit akarsz, utána kifizetjük.

Balajti konokul hallgatott. Kétségeivel vívódott a szószéken. Erőtle
nül prédikálta, hogy bűnös vagy, elkárhozol! Péter apostol Jézusra muta
tott piros pünkösd napján, és azt kiáltotta Jeruzsálemben, hogy téljetek 
meg, higgyetek az evangéliumban. Jézus szíve megszakadt érted. Itt van 
és szólongat: „jöjjetek hozzám mindnyájan..." Berekböszörményben úgy 
hallgatták a legátust, mint távoli országból idecsöppent idegent, akinek a 
nyelvét sem értik. Megszokott rendben vonultak ki a templomból, leg
utoljára a pap és a legátus. A gondnok némán leszámolta a gyülekezet 
szerény adományát, az öreg lelkész búcsúzott tőle.

- Jó utazást hazafelé, öcsém! Remélem, hogy mire befejezed az 
iskolát, megjön az eszed.
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Szövetséges óra előtt a javakorabeli, mindenben jártas, mindent 
tudó, öntudatos, hajadon titkárnő Balajtira mutatott.

- Professzor úr magával is beszélni akar, maradjon.
Bibliaóra alatt gondolatait próbálta rendezni, hogy a testvérek „el

áztatták” Miska bácsi előtt. Majd felelősségre von, hogy kihűlt a szí
vem Jézus iránt, lenézem az embereket, lelkészeket és eltréfálom a 
komoly dolgokat. Szerelmeskedem bibliaolvasás helyett, akadályo
zom Isten munkáját. Védekezni fogok és támadok. Megmondom a 
magamét, kilépek a szolgálatokból és a Betlehemi Egyesületből.

Csathó Mihály barátságosan ölelte át, mint máskor. Kedvesen ki
kérdezgette családjáról, tanulmányairól és szolgálatairól.

- Áldott legyen az Úr, hogy Krisztusban jársz. Ugye olvastad már 
a Bibliából, hogy időnként az Úr kínos próbákon visz át, de kiszabadít 
a mélységekből, begyógyítja sebeinket, megbocsátja bűneinket, mert 
neki az elcsatangolt bárány is olyan drága, mint az egész nyáj. Erősít 
bennünket, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Légy hű 
mindhalálig, és elnyered a dicsőség koronáját! Bízzál, ne félj, mert 
angyalok szolgálnak neked és a tűzben megpróbált hit drágább a tiszta 
aranynál!

Balajti vigasztalást várt és vigasztalást kapott. Föloldódott. Csathó 
Mihály kis szünet után hozta elő.

- A Teológia dékánja érdeklődött nálam. Lélekben kiszáradt, 
anyagilag tönkrement alföldi gyülekezet lelkésze nyári gyakorlatra 
olyan evangéliumi lelkületű fiatalt keres, aki beilleszkedik a kialakult 
helyzetbe. Reád gondoltam. Ugye elvállalod, ha megbíznak vele?

Balajti összerezzent, szeme fölcsillant és megköszörülte a torkát.
- Szívesen, ha az Úr is akarja és élünk.
Közös imádsággal fejezték be a beszélgetést.
Hazafelé megint lassított a Tímár utca sarkán.
- Az ördög itt nyomott a porba, Isten azonban fölemelt. Engem küld 

egy kiszáradt gyülekezetbe. Engem és nem Barna Lászlót, akinek az esze 
jobban fog az enyémnél és jobban prédikál nálam. - Diákszobájában le
térdelt, és hálákat adott. - Köszönöm Uram, hogy erre méltattál. Köszö
nöm, hogy elűzted kételyeimet, sértődésemet és megbocsátottál Jézusom 
áldozatáért. Könyörgök Szentlelkedért, áraszd reám, a falura, a lelkészére, 
hogy dicsőíttessék Jézus neve most és örökké. Ámen.
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Hívő életének első nagy próbatételében győzött és megerősödött. 
Elmélyülve készült nyári szolgálatára és a szövetségújító összejövetel
re. Magdára pillantott volna az első sorban, de a fehérarcú, kékszemű 
Benedek Zsófi ült a helyén. Hosszú haját koszorúba fonta, nyakánál 
fehér csipke gallér díszlett. Behunyt szemmel magába mélyedve 
imádkozott. Tekintete hosszan megnyugodott rajta.

Debrecen, 1948. június vége. Befejeződtek az egyetemi vizsgák. Ba
lajti kezében szorongatta hivatalos borítékját. A folyosón senki sem tartóz
kodott. Lélegzetét visszafojtva bontotta föl a nevére szóló levelet. „Tisztele- 
tes Balajti Béla V. éves teológus urat július-augusztus hónapokban nyári 
gyakorlatra Váncsodra kirendelem. ” Dátum, pecsét, püspök.

Csathó Mihály lakására sietett. Büszkén mutatta kirendelését.
- Majd előhozom közösségi órán.
Balajti csalódott, mert arra számított, hogy Csathó Mihály vállon ve

regeti a kinevezése miatt. Szövetségi órán a tenger lecsendesítését olvas
ták Márk evangéliuma 4: 35. alapján. Jézus parancsolja, hogy a tanítvá
nyai hajózzanak át a galileai tenger túlsó partjára. Nagy viharba kerülnek. 
Jézus tanítványai megrémülnek a szembeszélben, a fenyegető, csattogó 
hullámokban. Már-már úgy érzik, hogy elsüllyednek, de Krisztus uralko
dik minden veszély, nyomorúság, ellenség fölött, és megvédi a tanítvá
nyait. „Az a győzelem, ami legyőzi a világot, a mi hitünk'.

Alig várta Csathó Mihály bejelentését, hogy Balajti Béla testvé
rünk szeptemberig nem lesz közöttünk, mert Váncsodon hirdeti Krisz
tust. Bocsássuk el kedves énekével:

Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem. 
Hogy Nálad nélkül, járni sem tudok. 
Fogjad kezem és akkor jó Megváltóm 
A félelemre többé nincsen ok.
Fogjad kezem és vonj közelb magadhoz, 
Úgy szíveden én megpihenhetek. 
Fogjad kezem, különben tévedezvén, 
Az igaz útról is letérhetek.
Fogjad kezem, az út sötét előttem, 
Ha fényeddel meg nem világítod. 
De így Uram, e mennyből jövőfénynél, 
Reád tekintve bizton indulok
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Ének után Csathó Mihály kézrátétellel megáldotta: „Nem a féle

lemnek lelkét vettük, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lel
két.” Közösen, hangosan imádkoztak Váncsodért, aztán megfogták 
egymás kezét és úgy énekeltek: „Isten velünk, viszontlátásra! Boldog 
útjain kegyesen, Hű kezével O vezessen, Isten velünk, viszontlátásra! 
Hogy ha itt tán nem is, ott az égi honban fent. Jézusunk kebelén, Isten 
velünk viszontlátásra. ”

A férfiaktól, fiúktól testvéri csókkal búcsúzott, asszonyoktól és le
ányoktól kézfogással. Benedek Zsófi rámosolygott.

- Az Úr Jézus ereje töltse be és győzze le az ördögöt belül a szí
vében és a kívülről jövő támadásokban.

Baiajtinak jólesett a puha, meleg kéz érintése, még szorította vol
na, de a lány szemérmesen elhúzta.

A teológusok csoportosan mentek a kollégium felé. Az utcán friss 
esti fuvallat lengedezett. Az Apolló mozi bejáratánál emberek ácso- 
rogtak. A tapsorkán időnként visszaverődött az utca házairól. Balajtiék 
bekíváncsiskodtak a munkásgyűlésre. A díszpódiumon asztal, mellette 
az elnökség ült, szélen az öreg püspök. Fölöttük vörös csillag és 
Károsi Mátyás képe. Valahányszor az előadó Károsi nevét idézte, az 
elnökség, hallgatóság fölállt és ütemesen tapsolt. „Károsi! Károsi! 
Károsi!” A püspök áll és mozdulatlan. Valaki beleordít a tömegből:

-Ki az a vén marha ott fönn, aki nem tapsol?
Balajti vállalta és hitte, hogy az Úr küldi Váncsodra. Jézus jár ve

le, és a testvérek imádkoznak érette. Olyan jólesett visszagondolni rá, 
hogy ma este a szövetséges órán a középpontban lehetett.
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Menj, akihez küldelek
Jeremiás 1:7.

Halottak völgye

Nagy Pál szabolcsi falucskában született. Testvéreivel - egy fiú, há
rom lány - boldogan hancúroztak csepegős őszön, a vályogból épült 
nádtetős szobában. Nyáron lefeküdtek a mezőn, legeltették az állatokat, 
és gyönyörködtek a bárányfelhőkben. Fagyos, csikorgó teleken a ke
mence vackában melegedtek. Tavasztól őszig kímélték a lábbelit, és 
mezítláb jártak iskolába. A kisparaszti család öt hold föld jövedelméből 
tengette életét. Az első fiú örökölte a „vagyont,” a második fiút tanulni 
engedték, ha volt rá pénz, hogy tanítót, jegyzőt vagy papot neveljenek 
belőle. A pap volt a falu első embere. A lányokat férjhez adták. Isten 
akarata helyett azt számolgatták, hogy a jövendőbeli mennyi földet hoz. 
Nagy szerencse volt, ha a leány szüleinek a földje és a vőlegény földje 
egymás mellett határolódott.

Az édesapa ragaszkodott Pál fiához. Nemcsak az iskolázásra fizeten
dő pénzt sajnálta tőle, hanem állandóan büszkélkedett, hogy fia a legerő
sebb a falubeli legények között. „Én dolgozzak helyette, ő meg a város
ban uraskodik?” Nagy nehezen felesége állandó unszolására elengedte fi
át. Nyári vakációban hajnaltól éjszakáig dolgoztatta, és azzal dicsekedett, 
hogy a fia két zsák búzát vitt a vállán. Nagy Pál sohasem volt távol falujá
tól. Ijedten topogott a gimnázium folyosóján és a tanári szoba előtt. Leg
olcsóbb szállást, extemátust béreltek a szülei. Nyolcán laktak egy szobá
ban, tizenheten egy udvarban. A felsősök csúfolták a pecurt, és megszé
gyenítették, ahogy lehetett. Éjfélkor fölrázták az ágyából.

- Takarodj subickért!
Álmosan dörzsölte a szemét.
- Bezárt a bolt.
-Takarodj, mert szétnyomunk, mint a poloskát!
Négyen fölemelgették, leejtették a vaságyát, nagyokat zökkent, 

rimánkodott és engedelmeskedett. Ijedten tapogatózott végig a kisvá-
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ros sötét utcáin, és rablókat látott. Kutyák ugatták körül, a botjával vé
dekezett. Lihegve ért vissza szállására.

- Zárva volt az üzlet.
- Ja, azt mi is tudtuk, csak bátorságodra voltunk kíváncsiak.
Délután gyógyszertárba küldték, pénzt nyomtak a markába, és egy 

szelet papírra felírták, hogy el ne felejtse: canis merga. Illedelmesen 
köszönt és a papírját mutatta. A patikus rámosolygott.

- Fiam, mi nem árulunk ilyet, egy utcával arrébb annyi kutyapisz
kot találsz, amennyit akarsz, ingyen. Vidd el a barátaidnak.

Megszégyenülve tért vissza.
- Hoztál canis mergát?
- Nem árulnak.
A fiúk nagyot röhögtek:
- Na látod, ezt mi is tudtuk, te pedig megtanultad, hogy patikában 

nincs canis merga.
Az egész szoba önfertőző volt, és az nyerte el a pálmát, aki legna

gyobb mennyiséget produkált.
Nagy Pál keservesen leérettségizett.
Szülei papnak szánták, ha már végigjárta a nyolc gimnáziumot, és 

ennyit költöttek reá. Az Akadémia konviktusában étkezett a bivaly
erős diák. Állandóan éhes volt. Szombat este korgó gyomorral állt föl 
az asztaltól. A kövéres szakácsnő magához intette, és a fülébe súgta:

- Éhes a tiszteletes úr? Jöjjön utánam. A konyhában már senki, ül
jön le és egyék, amennyit bír. Máskor is jöhet, de vigyázzon, hogy 
észre ne vegyék.

Nagy Pál megörült, hogy a szakácsnő kivételezik vele. Február 
utolján a szakácsnő meghívta.

- Nézze meg a szobámat tiszteletes úr, hogy hol lakom! - Kelle
mes meleg, egyszerű, tiszta bútorzata, széles, világos takaróval borí
tott ágy. - Üljön már le, fél tőlem? - Váratlanul magához ölelte, meg
csókolta és panaszkodott. - Ritkán járok haza, mert a férjem kis tutyi- 
mutyi ember. Mindig olyan erős, magas, szép szál férfiúra vágytam, 
mint Nagy Pál.

Annyira magához szorította, hogy nehezen bontakozhatott ki a kara
iból. Éveken át éjszakákat töltöttek együtt. Nagy Pál egyrészt büszke volt 
a sikerére, másrészt szabadulni akart a kövérkés szakácsnőtől. Undorodott
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önmagától, mert életének hajója megfeneklett. Félt az asszonytól, mert ha 
szakítana, vitriollal leönti, mert ez volt szokás a kisvárosban.

Befejezte a teológiát. Az évzáró ünnepi vacsorája után dülöngélve 
botorkált a kollégiumba. Gyomra émelygett, nekitámaszkodott a fal
nak és maradt annyi józansága, hogy önmagába nézzen.

- Ki vagyok én, Nagy Pál? Egy diplomás, mocskos féreg. Mit fogok 
prédikálni - kérdezte. - Legációs kiszállásaimon a háborús prédikációra 
ömlött a pénz, ahol a Bibliát, meg az erkölcsöt emlegettem, fogyott a gyü
lekezet. Társaim közül a megtértek külön összejöveteleket rendeztek, 
mind betlehemisták. Kritizálják a hitetlen papokat és professzorokat. Ki
nyomozták a szakácsnővel való viszonyomat. Lenéznek, és a holtak völ
gyének titulálnak bennünket. Én a szakácsnőbe soha nem voltam szerel
mes, hanem Litkai Ilonába. Megfogadtam neki, hogy feleségül veszem. 
Egy hónapja bementünk a nyitott, üres református templomba és hűséget 
esküdtünk egymásnak. Ezután Litkai féijhez ment a nagybirtokoshoz.

Tiszacsegére helyezték ki segéd lelkésznek. Bajai azzal kezdődtek, 
hogy keresztelői, esketési, temetési szolgálatai után több stólát fizettek 
neki, mint a főnökének, aki emiatt irigykedett reá. Nehézsége támadt a 
hívőkkel is. A Betlehemi Egyesület tagjai istentiszteletre jártak. A fa
luban az volt a híre, hogy zengő, öblös hangjától az épület falai is re
megnek. Egyik vasárnap templom után a kijáratnál néhány hívő várta. 
Kíváncsi volt a véleményükre, „Nos mit szólnak hozzám?”

A szövetség vezetője, a gyülekezeti presbiter feszült csend után 
válaszolt:

- Tiszteletes úr alakja, mint a jegenyefa. Mozdulatai ünnepélyesek. 
Hangja, mint az orgonabúgás végigzúg a templomon. Csak... a fölolva- 
sott imádság és fölolvasott prédikáció dohos szagú. Olyan, mint az állott 
víz, ami elkábítja a szomjazókat. Üres szívvel jövünk ide, és üres szív
vel megyünk haza. Tiszteletes úr hova jut a halál után?

Nagy Pálnak ökölbe szorult a keze, de türtőztette magát. A presbi
ter még tovább merészkedett.

- Hogy érti azt tiszteletes úr a Bibliából, hogy aki hisz a Fiúban, 
vagyis Jézus Krisztusban, annak örökélete van?

Belevörösödött és helyrerakta a szűklátókörű okoskodót.
- Először: úgy értem, hogy én még nem az örökélettel, hanem föl

di dolgokkal foglalkozom. Itt végzem a munkámat, és a halált hagyjuk
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utoljára. Mi köze hozzá? Én is kérdezhetném arról, hogy mi a vélemé
nye a Héber levél autenticitásáról? Másodszor: maga tanít engem, aki 
egyetemet végeztem, vagy én tanítsam meg az izagogika, exegézis, 
meg az úzus tudományára? Harmadik: nem szeretem a túl okos embe
reket, mint maga. Negyedik: ha majd teológiát tanult, mint én, akkor 
egyenrangú partnerek leszünk. Hátat fordított a csoportnak és nagy 
léptekkel besietett a parókiára. Palástja lobogott utána.

Nehézségei voltak a lányokkal is, mert a kurátornak, tanítónak, 
jegyzőnek és földbirtokosnak eladó leányai számítottak a jó hangú, jó 
megjelenésű fiatal segédlelkészre. Ebédre, vacsorára, borozgatásra, 
kártyapartira hívogatták, és mivel a lánykérő elmaradt, a falu vezető
sége összefogott ellene, igaz és hamis vádakkal elűzték Tiszacsegéről.

Gáborjánban ugyanez a helyzet fogadta. Főnöke tisztes távolságot 
tartott tőle, nem érdekelte, honnan jött, mi a célja, van-e szívének vá
lasztottja, mit hisz és miben kételkedik. Röviden elintézte:

-Tiszteletes úr, megkapja a fizetését, reggelenként istentisztelet, 
amire négyen-öten járnak. Júliusig hitoktatás, mert beteg a tanító. 
Szabadidejében azt tesz, amit akar. Engem leköt a gazdálkodás meg az 
a kis erdőbirtok. A gyülekezet tagjai kisparasztok meg ravasz cselé
dek, az állam nehezen préseli ki belőlük az egyházadót. Ha elakad hi
vatali adminisztrációjában, akkor szóljon, szeretném hinni, hogy rit
kán zavarjuk egymást.

Vasárnap bekísérte főnökét az istentiszteletre, és meglepődött, 
hogy a prédikációjának felolvasása közepén elhallgatott, aztán rászólt 
a karzaton nyüzsgölődő fiatalokra:

- Csöndesebben odafent fiúk, mert fölébresztitek a karzat alatt 
szunyókáló öregeket!

Nagy Pál fölmérte Gáborján lelki és anyagi állapotát. Itt is működött 
a Betlehemi Egyesület. Délelőtt eljöttek az istentiszteletre, szerdán este 
meg egy háznál gyűltek össze. A lelkész hagyta őket, mert pontosan fi
zették az egyházadót, sőt a templomkert takarításában és temetőfű ka
szálásában is részt vettek. Tanult a tiszacsegei esetből, és kérdezgetés 
helyett jó messze kikerülte azokat, akik azért imádkoztak, hogy megtér
jen. A Gáborjánban rendezett táncmulatságokon megforgatta a csinos 
lányokat. A cigányzenészek neki muzsikáltak. A legényekkel összeba
rátkozott a kocsmában, csodálták az erejét, amikor egyszerre kettejüket
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fölemelte, meghimbálta a levegőben és óvatosan letette. Esténként ka
patosán dülöngött haza, reggeli áhítaton bódult fejjel olvasta a szentlec
két, azt se tudta, hol tart. Szerencsére ezen a napon csak két nagyothalló 
öregasszony jött el, meg a sánta harangozó, aki már nem volt kíváncsi 
semmire, mert mindent tudott a Bibliáról meg az egyházról.

Aratási bálra készült a falu. A segédlelkész kicsípte magát. Kipi
rult arcú, szemrevaló lányok büszkék voltak rá, hogy az alkoholtól 
kissé mámoros segédlelkész forgatja őket. Erősen szorította a nagybir
tokos lányának, Diósi Gizellának derekát, aki a zene ütemére ringatta 
magát és incselkedett.

- Mondja már Pali, maga igazán kibe szerelmes?
- Én Diósi Gizellába. Es maga? - kacsintott a lányra.
- Én meg Nagy Pál segédlelkészbe.
- Hozzám jönne feleségül? - bókolt mámorosán.
- Természetesen.
- Mikor esküdünk össze?
Másnap délre közszájon teijedt a faluban, hogy a segédlelkész és 

Diósi lánya eljegyezkedett. Nagy Pálnak volt annyi esze, hogy besie
tett az espereshez, helyezze el Gáboijánból, mielőtt a csalódott lányok 
szülei halálra sebeznék, mint Tiszacsegén.

Az esperes hosszú ideig ráncolgatta homlokát.
- Nehéz eset ez, fiam, nehéz eset. De... Például itt van Váncsod. 

A lelkész otthagyta őket, mert összevesztek egymással. Menj és pró
báld helyrehozni a súlyos hibát. Békítsd meg őket. Ha sikerül, ak
kor. .. hozzájárulok, hogy megválasszanak.

Az Úr 1940. esztendejében Nagy Pál segédlelkészt esperesi hintó 
vitte Váncsodra. Összeszaladtak a parókián, hogy megnézzék az új 
papot.

- Tudja, tiszteletes úr - magyarázta a kurátor -, az itt a baj, hogy 
elődje nem érdemli a pap nevet. Pénzben kérte a fizetését. Ember em
lékezete óta terménnyel tartottuk el a papunkat. Nehezen vállaltuk. 
Közben leromlott a pénz, erre fordít egyet, és természetben követelte 
javadalmát. Bírósági tárgyalás kezdődött, kiszállási díjak, tanúk, eljá
rás és kiürült a kassza.
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Nagy Pál parasztcsaládban született, parasztokhoz húzott a szíve. 
Merészet gondolt, kockázatot vállalt, kölcsönt vett föl, és banki hitel
ből kifizették az adóságot. Megörült a gyülekezet.

- Tiszteletes úr, igyuk meg az áldomást! - invitálták a kocsmába. 
A gyülekezet elöljárói, tekintélyesen begyülekeztek a kocsmába. Nagy 
Pál három liter pálinkát rendelt. A kurátor megnyugtatta, majd az egy
ház fizeti. A lelkész visszautasította.

-Nem! Majd én!
Sorba töltögettek, koccintgattak, nagy békességgel. A harmadik 

pohár után a kurátor bütykös újával csendre intett.
- Emberek, azt mondom én, hogy Nagy Pált válasszuk lelké

szünknek, mert mikor pálinkát tölt, nem reszket a keze.
Egyhangúlag megválasztották. Az esperes iktatta be. Dicsekedett, 

hogy a „váncsodi ügyet”, amiről széltében-hosszában fecsegnek, ame
lyen még a püspök is bosszankodott, ilyen simán elintézte. Ünnepi 
ebédnél odahajolt az új lelkészhez.

- Irigyellek öcsém, hogy ilyen sok szép menyecske lakik ebben a 
faluban.

Pletykás öregasszonyok hírbe is keverték az új papot.
Hetedhét országra szóló esküvőjüket Gáboijánban tartották. A Di- 

ósi család megmutatta a világnak, hogy van miből. Még szántóföldet 
is kapott a fiatalasszony. A mézes napok után Gizella tiszteletes asz- 
szony magába zárkózott.

- Mi baja Gizella? - aggódott a félje. - Látom az arcán, hogy 
bántja valami. Megmondaná?

- Nézze Pali, az élet kifürkészhetetlen. A házasság is kifürkészhe
tetlen titok. Őszinte volt hozzám, őszinte leszek. Szemébe mondom, 
hogy sohasem szerettem magát, csak Gyurit, aki maga miatt elhagyott 
engem és bánatában megnősült.

A tiszteletes keserű szájízzel fordult ki a szobából. Tehát igaz a 
hír, amit Gáboijánból hoztak neki:

- Ne, tessék mondani senkinek, hogy tőlem hallotta. Diósiné úton, 
útfélen panaszkodik, hogy büdös, ganajtúró paraszthoz adta feleségül 
a leányát.

Gizella asszony áldott állapotban, szíve alatt hordozta gyermekét, 
és Nagy Pál reménykedett, hogy helyreáll a családi béke. Bizakodott,
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hogy fia lesz. A bábaasszony gondosan ellátta tiszteletes asszonyát, és 
megállapította, hogy rövidesen szülni fog. Nagy Pál örült és aggódott: 
„Ilyen hamar, hét hónapra?”

A jól fejlett leány sírva, de makkegészségesen jött a világra. Nagy 
Pál értetlen volt.

- Bába asszony, hogy lehet ez?
- Ez a lány normális időben született. Tudja tiszteletes úr, hogy 

vannak esetek, amikor megelőznek bennünket. - És gyakorlott moz
dulatokkal fürösztötte Évát a teknőben.

Nagy Pál porig alázva vánszorgott ki a szobából. Egy hét múlva, 
feleségét a kicsivel együtt párnázott hintón visszaküldte Gáborjánba. 
Három napon át reggeltől estig nekibúsulva ivott, aztán elkocsizott az 
esperes úrhoz. Panaszkodott:

- Esperes úr, én szerelemből vettem feleségül, és nem én vagyok 
az apa. A Diósi család pedig mocskol. Elegem volt a házasságból és 
elválok.

Az esperes mozdulatlanul hallgatta.
- Öcsém, teljesen igazad van, de ha eldobod az asszonyt, akkor 

számíts a perköltségekre, és azt a kis vagyonkádat is eldobtad, amit 
gyűjtögettél, és amit Diósi Gizella hozott. Válassz: földbirtok vagy 
asszony?

Nagy Pál heteken át, számolgatta, hogy földbirtok, vagy asszony?
- Istenem, miért vertél meg ilyen csapással? - A falusiak csigale

vessel, főtt hússal, rántott szelettel, süteménnyel kedveskedtek volna a 
kismamának, és üres a bölcső. - Hazavittem Gáborjánba, mert jobb 
helye van az édesanyjánál - mentegetőzött. Két hónap múlva értük 
küldött, hogy hazahozza az asszonyát, és megtartsa földbirtokát. Kü
lön szobába költöztek, hogy éjszaka se lássák egymást.

Férj és feleség között megszakadt minden testi-lelki kapcsolat. A 
nagytiszteletű asszony ritkán vett részt az istentiszteleten, amit a falu
siak megértettek, hiszen sok a dolga. Ha elment, semmibe néző sze
mekkel ülte végig féijének felolvasását. Kicsit fölélénkült, amikor ész
revette, hogy kétszer hallotta ugyanazt a prédikációt, mert a férje pon
tatlanul jelölte ki a helyet. A gazdaságot vezette, és az istentisztelet 
alatt tervezgette a következő feladatokat. Az 1600 tagot számláló gyü
lekezetből 60-80-an jöttek vasárnap délelőtt. Ezek közül 18-20 a Bet-



53

lehemi Egyesülethez tartozott. Gizella asszonyból testes falusi papné 
lett. Biblia, család és férje ápolása helyett, beledobta magát a háztartá
si és gazdasági munkába.

Lajos kocsis gondozta a tiszteletes két lovát, négy tehenét és dolgo
zott a gazdaságban. Nő és férfi egymásra találtak a munkában, kibeszél
gették örömeiket, gondjaikat, sorra vették a családokat, személyeket és a 
falut. Egyszer, amint Lajos kilépett az istállóból, Gizella asszony ugyan
akkor ment volna be, és az ajtónál véletlenül összeütődtek. Lajos úgy vél
te, hogy szándékosságból történt, és főigerjedt az asszony iránt. Gizella 
megérezte a közeledést és belement a játékba. Gondosabban öltözött, La
jos előtt vállán húzogatta kötényét és derekán az övét. A férfi nekibátoro
dott, hátulról átölelte és megcsókolta. Gizella hagyta magát. Két évig sze
relmeskedtek egymással. Kapcsolatuk végül óvódásba fulladt, és meg
szakadt, mert Lajos kiábrándult az asszonyból. Eldicsekedett a kocsmá
ban, hogy a papnéval szeretkezik. El is ment a híre Váncsodon. Mikor 
utoljára Gizella közeledett hozzá, maró gúnnyal ráförmedt:

- Hogy nem szégyellj magát papné létére? - Gizella szégyentől 
kergetve tántorgott ki az istállóból.

Ezen a nyáron érkezett Balajti Béla teológus Váncsodra.
Nyár esti sötétség borult a falura. Elfújták a petróleumlámpásokat, 

a csillagok vigyázták a fáradt, nyugovóra tért családokat. Ezüstös hold 
nézegette magát a falu közepén lévő itatóvályú vizében. Nagy Pál az 
orgonabokor mellett végezte kis dolgát, amikor egy legény bekiáltott:

- Jól csörög tiszteletes úr!
Kilépett a fiúhoz, és gallérjánál fogva falhoz nyomogatta. Másnap 

a kocsmában kért egy kupica pálinkát. Legények gyűrűje fogta körül
- Hogy volt az tegnap, tiszteletes úr? - Emelkedtek az öklök. Vé

dekezés helyett kiragadott kettőt, egymáshoz nyomkodta, és kidobta 
őket az ajtón. A menekülők után kiáltotta: „így volt”. Szokás lett a fa
luban, hogy kocsmai verekedésnél elkiáltotta, a boltos:

- Vigyázzatok, mert jön a pap! - Szanaszét menekültek.
Tisztelték Nagy Pál erejét. Tisztelték azért is, mert védte a cselé

deket, kisparasztokat a jegyző sikkasztásaival és adócsalásaival szem
ben. Keperészüket kikövetelte a gróftól is. Lekommunistázták, de 
visszakiabált a jegyzőnek, hogy „Megyek az alispánhoz, föl az or-
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szággyűlési képviselőhöz, akár a miniszterhez is magyar népem igaz
ságáért.” Meghátráltak előtte, és kifizették az elmaradt béreket.

Debrecenben 1944. december 21-én ideiglenes nemzetgyűlés ala
kult. A Szovjetunió nyomására fordult a történelem kereke. A kom
munista párt vezető szerephez jutott, a rendőrséget és katonaságot is 
maga alá gyűrte. Az ellenszegülőre rásütötték, hogy reakciós, elbocsá
tották állásából, bírósági eljárás alá vonták, halálos ítéletet is kapha
tott. A parasztokat beadásra kötelezték, a 8-10 holdnál nagyobb gaz
dákat kuláknak bélyegezték, a padlásokat lesöpörték. 1946. február 1- 
jén kikiáltották a Magyar Népköztársaságot, megszervezték az Állam
védelmi Osztályt, rövidítve: ÁVO. Hírhedt vérengző szervezet volt.

Károsi Mátyás pártvezér bejelentette, hogy 1948 „a fordulat éve", 
a demokráciából átléptünk a kommunizmusba. Korlátozták az egyházi 
tevékenységet, betiltották az egyházi és civil szervezeteket. A pártide
ológia szerint 1945-1948 között voltak néphez hű kispapok és népel
lenes nagypapok. A régi egyházi vezetők eltüntetése után fordult a 
képlet, néphez hű nagypapok és tanításra szorult kispapok lettek.

Nagy Pált 1945 és 47 között úgy kezelték, mint néphez hű kispap. 
Ettől függetlenül az egyház tulajdonában lévő földeket, iskolákat ál
lamosították, cséplőgépét a Termelő Szövetkezeti Csoport, röviden 
TSZCS követelte, a nép nyelvén: „Tovább Szolgáló Cselédek." Vi
szont a falugyűlésen lelkész az elnökségben foglalt helyet.

A megyei másodtitkár két kommunistával utazott ki vonaton. 
Pártbizottságot toboroztak. Éjfélig vitáztak a titkár személyéről. Kiss 
János uradalmi cseléd személyében állapodtak meg. Bezörgettek hoz
zá, mély álmából ébredve, ingben, gatyában dörzsölte álmos szemeit, 
azt se tudta, hogy miről van szó, amikor felköltötték.

- Kiss elvtárs, te vagy Váncsod párttitkára!
- Ha a nép is így akarta, vállalom.
Laposan pislogott, alig várta, hogy látogatói távozzanak, és visszabúj

jon felesége mellé az ágyba. Kötelezték pártiskolára, de nehezen tanulta 
az új kifejezéseket, és falugyűlésen így fordult Nagy Pálhoz: „Üdvözlöm 
a klerikális reakció helyi képviselőjét, a lelkész elvtársat.” A Magyar Nők 
Demokratikus Szervezetének zászlórúdjába díszszögeket ütöttek. Kiss 
János röviden így fogalmazott: „Én is beütöm szögemet a Magyar Nők
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Demokratikus Szervezetébe. ” Sajnos ezt a mondatot éretlen falusi legé
nyek félremagyarázták. „Komám! Te is beütöd szögedet a nők...”

Földosztás után a falu népének többé nem hiányzott a református lel
kész. Elfelejtették, hogy érettük kockáztatott, érettük harcolt, és egykor 
lekommunistázták. A nép és vezetői siettek beleilleszkedni a kommuniz
musba. Nagy Pál nem értette, hogy miért nyomoznak a parókián, miért 
idézték a rendőrkapitányságra. Rádöbbent, hogy a jegyző jelentette föl 
bosszúból. Lassan föleszmélt, hogy egyedül maradt, sőt ellene fordultak a 
hálátlanok. Kiábrándult a családjából, gyülekezetből, önmagából. Növek
vő mértékű alkohollal és cigarettával hódította magát. A falu első embe
réből megtűrt személy lett. Megörült, ha a helyi orvos kártyapartira invi
tálta és vasárnap délutánonként szűk baráti körben ittak, nagy kártyacsa
ták közepette.

Váncsod közepén 1812-re építették föl a 600 lelket is befogadó 
fehérfalú református templomot. Kissé távolabb tőle, a lapályos közté
ren gémeskút ágaskodott, az itató melletti pocsolyában kacsák fröcs
költek. Száraz nyári nap égette a falut. A libák a fonnyadó akácos ár
nyékában tollászkodtak, és gágogva tipegtek arrébb, ha valaki megza
varta őket. A házak lefüggönyözött ablakai örömöket, fájdalmakat, 
titkokat rejtegettek. Belülről lakói kileshettek az utcára.

Vasárnap délután elcsöndesült a falu. Az asszonyok a kapu mellet
ti kispadon üldögélve rozmaringot, mentát morzsolgattak és szagolgat
tak. Mellettük az árok partján gyermekek hancúroztak. Az asszonyok 
egymás szájából vették ki a szót.

- Nézd már ott a Marist, milyen hegyesen illeged magát! Az apjá
nak zsíros kenyere sincs, ő meg divatozik, mint egy dáma. Föl se ven
ném a cafrangját a világ minden kincséért! Lezüllött, erkölcstelenné 
vált a mai világ. Bezzeg a mi időnkben - sóhajtottak -, megtiltotta 
anyám, hogy mutogassuk magunkat. Az meg ott Julis, a Szabó János 
felesége. Hova siet vasárnap délután? Hallottad, hogy gyereket vár a 
Kovács Pistától? Majd elcsinálja a bábaasszony.

A lányok karonfogva kacarászták végig a Fő utcát. A tehetősebb 
férfiak egy pohár borra invitálták egymást. Szakértőén forgatták, vizs
gálták a direkt termő szőlőből préselt, fölcukrozott nedűvel teli poha
rat, szagolgatták az illatát, megrágták a szájukban, belekóstoltak, majd 
egyetlen kortyra lehúzták.
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- Ez már igen, komám! A jövő héten az enyémet szopogassátok!
Ivás közben megvitatták a termésátlagot, a búza minőségét és 

szidták az adóhivatalt, mert két bőrt húz le egy emberről.
- Nekem sikerült eldugnom egy kis terményt - kacsintott a házi

gazda -, mielőtt lesöpörték a padlásomat. Kovács Pistánál egy bődön 
zsírt találtak, megbüntették; megérdemelte, mert magasan hordja az 
orrát. Akinek nincs esze, az ne fogjon hozzá. Hallottad, hogy a pap lá
nya körül szép számmal legyeskednek, ő meg diákot hozatott Debre
cenből, hogy férjhez adja.

Vasárnap délután jól forgalmazott a szövetkezet kocsmája. Az el
adó ilyenkor kicsit folvizezte az árut, hogy az alkoholveszélytől óvja 
kuncsaftjait. A kocsmaudvaron legények kugliztak. Néha verekedés 
kezdődött, ilyenkor előkerült a bicska, hogy megmutassák, ki a legény 
a gáton. Ha vér folyt, napokig részletezték a történetet.

Hétfőn levél se rezdült. A tiszteletesék Bodri kutyája elnyújtózkodva 
lihegett az árnyékban. Az utcai kapu kattanására se mozdult, mert érezte, 
hogy gazdájának csinos Éva lánya jött haza. Sándor bölcsészhallgató egy 
évig udvarolt neki, aztán egymásra untak. A nagytiszteletű úr besötétített 
szobájának díványán szundikált. Nagyokat horkantott és szája szélén ki
csordult a nyál. Szemtelen légy zümmögött a fejénél, csiklandozta orrát, 
amire felébredt. Nagyot nyújtózott, ásított, és megint eszébe jutott a debre
ceni levél. Félrehúzta a függönyt, levette az asztalról, és újra olvasta:

„Kedves Nagytiszteletű Úr! Szeretettel írom, hogy kérésére, profesz- 
szoraim véleményét is figyelembe véve, a Tiszántúli Egyházkerület Püs
pöke, nyári gyakorlatra, evangélizációs szolgálatra engem küldött a 
váncsodi gyülekezetbe. Istenünk segítségével július 2-án érkezek.

Nagytiszteletű Úrért, kedves Családjáért, Gyülekezetért imádkozik, 
és az Úr minden áldását kéri, tisztelettel:

Balajti Béla teológiai hallgató. Debrecen 1948. június 24. ”
Nagy Pál többször megbánta, hogy teológust hívott a gyülekezet

be. Bosszantotta, hogy „evangélizáció”.
- Kit akar téríteni Váncsodon? Menjen Afrikába pogányok közé! 

Tapasztalatlan városi fickó, akinek fogalma sincs arról, hogy itt az 
aratás, a legsürgősebb, legfontosabb, meghalni sincs idő, nemhogy 
templomozásra. Nyáron majdnem kiürül a templom. Könnyű az evan
gélistáknak, mert szaladgálnak ide-oda, a falusi lelkész meg 30-40 év 
után mi újat mondhat még?
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Feleségével két nap óta nem találkozott, semmi közük egymáshoz. 
Fogalma sincs az egyházi dolgokhoz. Lelkészgyűlések előtt kérte tőle 
a fehér vasalt ingét, egyházlátogatáskor pedig idejében megrendelte az 
ünnepi menüt. Gizella tiszteletes asszony a konyhában dolgozott. Fér
je elibe dobta Balajti levelét.

- Olvassa el, mit szól hozzá? Visszamondom, hogy közbejött aka
dályok miatt, majd máskor...

Feleségét a kíváncsiság emésztette, mert különös esetről lehet szó, ha 
félje tanácsért fordul hozzá. Elolvasta, de nem az evangélizáció csigázta 
föl, hanem a teológus. Éva elújságolta anyjának, hogy kirúgta bölcsészhall
gatóját. Most a legjobbkor jön ez a fiú, akit Éva már Debrecenből ismerhet. 
Ideje, hogy féijhezmenetelre gondoljanak. Ha nemmel válaszol, a félje 
igent mond rá, ha ő helyesli, akkor a félje ellenkezik. Igen és nem volt a 
„szabály” közöttük évtized óta. Bár szeretné, hogy Balajti jöjjön, de úgy 
tett, mintha nem érdekelné, unalmas arccal, vállrándítással leplezte magát.

- Az a helyes, ha visszamondja.
Nagy Pál bekeményített.
- Miért mondjam vissza?
- Azért, mert a múlt évben tartott lelkészkonferencián teológusok 

is hallgatták a felszólalását. Ha jól emlékszem, ez a Balajti is gratulált 
magának, akit csak úgy udvariasságból meghívott látogatásra. A meg
hívás ígérete visszavonható. Máskor is előfordult. Nyáron nem özön
lenek a templomba, ilyenkor nem szokás missziózni.

A lelkészben eldőlt, hogy jöjjön Balajti. Felesége ráérzett, és meg
erősítette férjének elhatározását.

- Mondja vissza, nem köteles betartani a meghívását.
Megint vérig sértette a férjét. Nagy Pál dühbe gurult:
- Hogy én nem tartom a szavamat? Vegye tudomásul, hogy amit 

ígérek, szent igaz. Esküdni lehet rá.
Gizella csatát nyert. Panaszkodott, mint a vesztesek:
- Rám szakadt a háztartás, barátait én látom el, tegyen, amit akar, 

megmondtam a magamét - siránkozott.
Nagy Pál hátat fordított a feleségének, átment a lelkészi hivatalba, 

ahol cigarettafüstöt eregetett és bosszankodott
- Én nem tartom a szavamat? Kit érdekel Balajti, a professzorok 

meg a püspök, de amit megmondtam, azt megmondtam.
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Papos mozdulatokkal ballagott át a szemben lévő postára és felad
ta táviratát: „Tiszteletes úr! Július 2-án várom Nagy Pál lelkész. ”

Az Úrnak 1949. évében, Péter Pál napján Váncsodon is elkezdődött az 
aratás. A férfiak hajnaltájt aratópálinkával és bőségesebb reggelivel erősí
tették magukat, a lányok sarlóval a kezükben szedték a kalászokat. Ügye
sen összekötötték, a kévéket keresztbe rakták, hogy az időjárástól védjék a 
drága szemeket. Ebéd után hosszú pihenő, egy kis alvás az árnyékban. Va
sárnap munkaszünet a hagyomány és a vallás törvénye szerint.

Július 2. Váncsodon elsőt harangoztak a református templomban. 
Nagy Pál a Bibliáját és a prédikációs könyvét kereste, amelyek az új
ságok és iratok között lapultak. A kapu nyitásáról, tétovázó léptekről 
sejtette, hogy megérkezett a vendég. Kopogtattak. Erőteljesen kiszólt:

- Tessék.
Balajti bemutatkozott. Jobb kezében útitáskája, balján esőkabát. 

Frissen vasalt szürke ruha, fehér ing, fekete nyakkendő. Cipőjéről va
lahol letörölte a port. Hátrafelé simára fésült haj, aranykeretes szem
üveg. Kezet fogtak.

- Üljön le, tiszteletes úr!
- Mérlegelték, kívülről-belülről vizsgálták egymást. A teológus 

sörtére nyírt kefehajon kezdte, a szemek alatt sötét karikák, arcán fi
nom ráncok, fogai és ujjai dohánytól sárgák, fekete ruháján zsírfoltok. 
Az íróasztalon a Biblia meg a negyven, ötven évvel ezelőtt kinyomta
tott prédikációs könyv. A lelkész is föntről kezdte: barna, göndörhaj, 
jellegzetes orr, elegáns ruha, fényes cipő.

- Szóval Balajti Bélához van szerencsém.
- Igen, én vagyok.
- Hirdettem az érkezését, de aratás idején ne számítson nagy gyü

lekezetre. Ma délutántól augusztus végéig szabadkezet adok magának 
és ellenőrzőm egyházi törvényeink és szokásaink betartását. Harmadik 
harangszó után bemegyünk a templomba, addig reggelizzék meg, arra 
van az ebédlő, oda menjen.

A testes papné és a csinos Éva kíváncsian lesték a vendéget. Be
mutatkoztak. Dúsan terített asztal mellé invitálták.

- Erre a székre ni, én majd szemben magával - bíztatta Éva. - Ne 
szerénykedjék, mert csak a papot kell kínálni, a többieknek van eszük 
- nevetett és vállán megigazította kivágott blúzát.
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A teológus nagyokat nyelve válaszolgatott a leánynak.
- Debrecenben is nagy a hőség? Legalább ott a nagyerdei fürdő, itt 

meg kilométereket biciklizünk a Berettyóig. Maguknak nyáron is kö
telező prédikálni? Szeret moziba járni? Ma este kitűnő francia filmet 
játszanak Berettyóújfaluban. Elkísér? Délután vonattal be, este vissza.

- Majd meglátom -, hárította el a kérdések özönét.
- Kaláberezik? Papám vasárnap délután a dokihoz jár. Egyék már, 

mert lekésik az istentiszteletről.
Balajti kényelmetlenül érezte magát.
- Engem az Úr Jézus küldött ide. Júliusban egy hónapon át szeret

ném a gyülekezetét látogatni, mert augusztusban hálaadás az új kenyé
rért és evangélizáció.

Éva elhúzta száját.
- Értem, maga olyan szentfazék, mint Váncsodon néhányan. Sze

rencsét kívánok hozzá. Szüleimtől én már megtanultam, hogy mi a 
vallás. Elegem van belőle. - Kirohant a konyhába. - Mama! Mit kezd
jek egy ilyen szerencsétlennel?

A harmadik harangszó után bevonultak a templomba. Elöl palástban, 
felemelt fővel, egyenes tartással a lelkipásztor, mögötte a teológus. A pa
pi székből végigtekintettek a 60-80 fös gyülekezeten. A bal oldali sorok
ban a nők, jobb oldalon a férfiak ültek. Egész istentisztelet alatt a gond
nok az énekeskönyvet lapozgatta. A bal karzatról a legények mustrálták a 
lányokat, vagy művészi hajlamaik kifejezésére, saját nevüket bicskával 
mélyen belevésték a padokba. Jobb oldalon a kántor, mellette egy-két 
gyerek bámészkodott meg a harangozó, aki a mechanikus orgonát lábbal 
fújtatta. A kántor istentisztelet alatt megfejtette a keresztrejtvényt. A ha
rangozó békésen aludt, olyan kifinomult érzékkel, hogy az Ámenre pon
tosan ébredt A kirakó táblákon az énekek száma olvasható. Lassan, el
nyújtva, erőteljesen énekeltek. Nagy Pál méltóságosan ment föl a szó
székre, érces hangján fohászt, imát mondott, aztán Bibliából fölolvasta 
textusát, megkopott könyvéből a prédikációt.

Balajti hozzáfogott a falujáráshoz. Vályogból épített nádtetős házak 
sorakoztak egymás mellett, a portákat deszka- vagy vesszőből font kerítés 
választott el a szomszédtól és az utcától. Faoszlopos tornácon átjutottak a 
pitvarba, ahol főztek. A masina füstje szabadkéményen keresztül távozott 
el. Innen fűtötték a kemencét is. A vizeslócán vederben az ivóvíz, mellet-
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te bádogcsupor. A sarokban mosdótál, felette borotválkozó tükör. Az el
ső, ünnepi szobában megvetett ágy, felette az esküvői fénykép. A sarok
ban karos lóca, nagy asztal. A gazdagabbaknál ruhásszekrény, tetején be
főttek; komót, aminek fiókjaiban őrizték a stafírungot, rajta meg porce
láncsészék. A hátsó szobában lakott a család, a sarokban búbos kemence. 
Az ágyakban szalmazsák házivászonnal letakarva. Az ágy alatt tavasszal 
a kotlós költötte a kiscsibéket. A mestergerendán porosodott az örökölt 
Biblia. Az ünnepi csizmákat a mennyezethez erősített rúdra akasztották, 
hogy az egér meg ne rágja és szellőzzön. A lakás kamrával, istállóval 
épült össze. Az udvaron sertésól, hátul csűr.

A teológus négy hét alatt bejárta a falut. Kevesen bezárkóztak előtte, a 
többség kíváncsian fogadta, helyenként borral is kínálták. A torka kiszáradt, 
ingét átnedvesítette a csípős izzadtság. Verejtékét törölgetve érdeklődött a 
családok egészségéről, tagjairól, jövedelméről. Szó nélkül hallgatta a pana
szokat és bánatokat. Búcsúzóul arra biztatott, hogy van megoldás, öröm Jé
zus Krisztusban. Értetlenül bámulták, mosolyogták. Kiss János párttitkár 
büszke volt rá, hogy ő már folvilágosult ateista lett. A többség megígérte, 
hogy részt vesz az evangélizáción. A betlehemisták nyitott szívvel fogad
ták, süteménnyel, teával kínálták, és közösen imádkoztak Isten áldásáért.

Augusztus második vasárnapján este megszólalt a harang.
- Mire harangoznak? - néztek össze a faluban. - Figyelj csak, a 

teológus hívott evangélizációra.
A templomban, kíváncsi gyülekezetre világított a maximlámpa fénye. 

Nagy Pál tiszteletes lecsapta kártyáját, hogy túlszárnyalja a harangszót.
- No, ehhez mit szólsz doktorkám?
Az orvos szakértően átrendezte lapjait és mielőtt kontrázott volna, 

csengő hang zavarta meg. Sürgős esethez hívták, mert valamelyik le
gényt megbicskázták a kocsmában. Nagy Pál bosszankodott, hogy 
megint elrontották a vasárnapját. Vette botját, kalapját és kilépett az 
utcára, hogy a kocsmában legalább egy pohár sörrel vigasztalja magát, 
mert amikor a gyöngyöző italból kortyolt, semmire se gondolt. Ez volt 
a lelki felüdülése. Az utcán asszonyokba botlott, akik ráköszöntek.

- Áldás, békesség, nagytiszteletű úr! Jaj de jó, hogy együtt me
gyünk a templomba.

Nagy Pál összeszorította fogát, hogy sörözés helyett templom. 
Nagyot nyelt.
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- Igen, együtt megyünk.
Énekeltek, mire odaértek, ezért a feltűnést kerülve botorkált föl a 

karzatra. Balajti az úrasztalától éneket tanított fölszabadult légkörben: 
Siessetek, hamar lejár!
Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad, 
Borulj le a kereszt alatt!
Ha elkésel, mi lesz veled? 
Hogy mented meg a lelkedet? 
Bezárul a kegyelmi út, 
Lelked örök halálra jut.

Meglepődött, hogy többen eljöttek, mint egy vasárnap délelőtt. Vi
tatkozott magában az énekkel.

- Mi az, hogy siessetek? Csak a fiatalok rohannak, hová? Mi jár le? A 
szenvedés? A nyomorúság? Nekem a szülői háztól kezdve a gimnáziu
mon, teológiai tanulmányaimon át, lelkészi szolgálataim alatt soha nem 
járt le a keserűség. Családi életem istencsapás. Mi az, hogy kegyelem? 
Nincs kegyelem se az égen, se a földön. Még a teológián sem volt, ami
kor professzor úr vizsgáztatott: „Nagy úr, mikor volt a lateráni zsinat? 
Nem tudja? Akkor mondja meg, hogy kik voltak ott és mit határoztak? Ezt 
sem tudja? Nézze, én segíteni akarok magán - gúnyolódott - adok egy 
mentő kérdést: mi volt a lateráni zsinat határozatának eredménye? Még 
ezt sem tudja? Maga semmit sem tud a történelemből. ” És elégtelent 
adott. Hol itt a kegyelem? A hadifoglyokat lemészárolták, a Népbíróság 
meg akasztatott a háború után. Nincs itt se kegyelem, se irgalom, csak ta
posás, legyilkolás. Ma még szabad? Ősszel már állami iskola, betiltott hit
tan és betiltott templomozás. Ma még szabad, holnap már mardosnak, 
mint a veszett kutyák. Ma még szabad, holnap pedig eltesznek láb alól, 
mint már lelkészekkel is történt. Mi az, hogy borulj le a kereszt alatt? 
Roppanjak össze terheim alatt, én a református pap, a falu és a környék 
legerősebb embere, megadjam magamat? Soha! Legjobban az ének má
sodik verse bosszantotta föl. „Bezárul a kegyelmi út, lelked örök halálba 
jut." Nagy Pál dacolt az Istennel. Mert az Isten olyan kegyetlen, hogy 
kárhozatra visz a halál után. Örökre?

Balajti Béla a szószéken olvasta föl a templom megtisztításának tör
ténetét. Beszédét három részre osztotta föl: Először az épületről, másod-
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szór az egyházról, harmadszor önmagáról beszélt. „A jeruzsálemi temp
lom volt az egyetlen hely, ahol áldozhattak. A zsidó királyok és a nép 
bálványokkal rakták tele, és az élő Úr helyett azokat imádták.” Nagy Pál 
megállapította önmagában, hogy a teológus a nép nyelvén foglalta össze 
Jézus korának társadalmi, politikai, vallási és katonai helyzetét.

„Az idők teljességében Jézus közeledett a templomhoz. Miket lá
tott? Imádkozó, igehallgató, Istent dicsérő gyülekezet helyett, piszkos 
nyelvű kereskedők, ravasz, pénzéhes csalók terpeszkedtek ott, kínálták 
áruikat. Az élő Isten imádása, dicsőítése helyett önmagukat és áruikat 
magasztalták. Jézus a Zsoltárok könyvét olvasta fejükre: „Az én Atyám 
házát imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává tettétek'.” 
Kötélből ostort font és az árusok, pénzváltók, állatkereskedők asztalait 
fölborította és korbáccsal kiverte onnan a förtelmes sokaságot.

Pál apostol Isten templomához hasonlítja egyházunkat. „Ti az Is
ten temploma vagytok, aki az Isten templomát megrontja, megrontja 
azt az Isten. ” Érted, testvérem, hogy a szíved Isten temploma? Bekép
zeled, hogy ki vagy te, mi a célod, mi rólad a falu véleménye. Ne ha
mis vallások tévelyítsenek, hanem Jézusra figyelj, Aki belenéz a szí
vedbe, hogy mi, ki van benne? Krisztus vagy a sátán? Isten igéje, vagy 
gyűlölet, tolvaj lás, kapzsiság, irigység, paráznaság, bál ványaid? A je
ruzsálemi templom nem a bálványoknak épült, hanem Istennek. Nem 
azért születtél, hogy a bűn mocsarában fetrengj, hogy halálodig Isten 
ostorral veijen, hanem azért teremtett, hogy Krisztus uralkodjon ben
ned. Talán beletörődtél az elrontott sorsodba, de Isten nem, mert ezen 
az estén meglátogat és tisztogat, hogy megszabadulj bűneidtől.

Jézus nem akar téged korbácsolni, hanem magára vállalta bűneinkért 
a szenvedést. Önmagát ajánlotta föl éretted áldozatul. Kövessük most a 
Golgota hegyére... Fején töviskoszorú, vállán durva kereszt. Leköpdösve 
cipeli a bűneidet, hogy felvigye az akasztófához. A tömeg szidalmazza. 
Hóhérai áldott kezét, amivel simogatott, gyógyított, kenyeret osztogatott, 
az átok fájára kötözik, ráillesztik a szöget, és a kalapács halálos ütéseit 
sem nyomja el az őijöngők gúnyolódása. Isten Fia kidagadt erekkel vívja 
haláltusáját. Alácsorduló vére megalvad a tűző nap erejétől. Melle zilál, 
utolsó győzelmi kiáltása: „Elvégeztetett'” Szíve megszakadt éretted, hogy 
megszabadulj a sátán kínzásától. Debrecenben valakit halálra gázolt a 
villamos. Mire odaértünk, már letakarták a szörnyű, kibírhatatlan lát
ványt. Nézz föl a kereszten vonagló Jézusra, Aki nincs letakarva! Egy
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Nézz föl a kereszten vonagló Jézusra, Aki nincs letakarva! Egy diákfíú 
Debrecenben félrehúzta a takarót, és fölkiáltott: „Ez az én édesapám!” 
Engedd, hogy Isten megnyissa hályogos szemeidet, hogy lásd és fölkiálts: 
„ez az én Megváltóm?' Jézus szívcserét kínál, add ide átkozott szívedet és 
adom helyette az én tiszta, szerető szívemet.''

Nagy Pál visszafogta lélegzetét. Asszonyok és lányok zsebkendő
jükkel törölték a könnyeiket, a kemény, konok férfiak lehajtották fejü
ket, mert a bűneik vádolták őket és Isten szeretete ragyogott rájuk.

Végül az evangélista önmagáról vallott.
„Testvéreim, bemutatkozom, hogy ki voltam és ki vagyok? Lop

tam, és gyűlöltem szüléimét, tanulás helyett istentagadó társaimmal it
tunk, kártyáztunk. Éjszakai borbélyházból hazafelé botorkálva csak 
annyit éreztem, hogy a mélybe húznak. Keresztyén diáktársaim Jézus
hoz hívogattak, és a szemükbe vigyorogtam. Aztán testben-lélekben 
kifosztott, magányos lettem, és az öngyilkosságban kerestem megol
dást. Diáktársaim ismét Jézushoz hívogattak. Akkor Krisztus kereszt
jére gondoltam, és hirtelen fölismertem, mint az a fiú ott Debrecen
ben, hogy Krisztus az én Megváltóm, üdvösségem, királyom! Nem 
korbáccsal büntetett, hanem áldott kezével simogatott, és hit által Neki 
szántam magamat. Életcélom dicsérni, szeretni, szolgálni, hirdetni Jé
zust mindhalálig!”

A szószékre borult, és sírt a gyülekezettel együtt. így fejezte be:
„Ha én még egyszer cigarettára gyújtok, ha még egyszer rabja le

szek a testi kívánságnak, a világ hívságainak, akkor kiszakítottam 
magamat Isten szeretetéből és elnyel a saját végzetem. Testvér, 
bűneidet, betegségedet, gondjaidat, testedet-lelkedet ma este, 
határozott döntéssel, hit által add át Jézusnak és üdvözülsz!”

Evangélizáció után lányok, asszonyok, férfiak körbeálltak a temp
lomkertben, és újra kezdték: „Siessetek hamar lejár, Kegyelme már 
régóta vár...” Nem akartak hazamenni. Nagy Pál tiszteletes egyedül 
maradt a karzaton, mintha valami erő érintette volna, megnyílt a szeme.

- Jézus hiányzott nekem. A szülői házban, a diáktanyámon, a teológi
án, Gáboijánban, Váncsodon, esküvőn, családban, gyülekezetben, mindig 
és mindenkor. Istenem, terhelt vagyok. Kegyelmed régóta vár engemet is? 
Uram Jézus, leborulok a kereszted alatt és lehullottak a terheim... megtisz
títottál... Köszönöm, hogy elfogadtál, és legfőbb boldogságom mostantól
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kezdve az, amit a Heidelbergi Kátéban, hitvallásunkban tanultunk: testestől, 
lelkestől, életemben és halálomban Jézus tulajdona vagyok.

Az üres templomban a harangozó húzta lefelé a maximlámpát, 
hogy beoltsa. A tiszteletes karjára hajtotta lüktető homlokát, és szívből 
imádkozta az éneket:

ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom 
Menedékem nincs sehol a földi határon, 
Ha Te nem jössz bánatomhoz bíztató szóval, 
Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj.
Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott 
Hallgass meg, ha bűnbánattal Hozzád kiáltok. 
Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez 
Hozzád térő gyermekednek, Atyám kegyelmezz.

Az irodában perselypénzt számoltak.
A teológus magába roskadva ült.
- Béla! Ott fog aludni a sarokszobában.
Nagy Pál aznap este fogta magát és fölkereste a Betlehemi Egye

sület vezetőjét. Meglepődött a testvéreken, mert a hívők térdelve 
imádkoztak az evangélizációért. A testvérek is meglepődtek a várat
lan, késő esti látogatón, aki megalázkodva nyitott be. Tétovázás után 
halkan kérdezte:

- Én is... a testvérekkel?
A közösség vezetője elámult. Tanácstalanul nézett a csodálkozó 

arcokra. Mit feleljen? Majd megbátorodott:
- Jöjjön nagytiszteletű úr! Adjunk hálát és dicsőséget az Istennek, 

hogy reánk szállott a Szentlélek.
Balajti Béla hullafáradtan, ruhástól feküdt a frissen vetett díványra. 

Nyitott ablakon kutyák ugatását hozta be az éjszakai fuvallat. Föltápász- 
kodott, a petróleumlámpát fölcsavarta, Bibliát olvasott. Isten igéje meg
erősítette, hogy neki ezen a héten Váncsodon Jézust kell prédikálni.

Jegyzetfüzetébe „Győzni akarok” címmel verset írt:
Kaptam már sokat, ütöttek, vertek, 
Ezzel ugyan még nem sokat nyertek, 
Vállalom összeszorított foggal! 
Győzni akarok, győzni joggal, 
összeszoritott foggal!
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A szomjúságtól eltikkadt testem, 
Elfáradva, majd összeestem. '
A keresztre néztem... Véres karok 
Győzni, győzni akarok! 
Atszegzett véres karok.
Megaláztak és kacagtak rajtam, 
Tűrtem, és imát rebegett ajkam. 
Lázadás helyett némán álltam: 
Győznöm kell! Segítséget vártam! 
Jézussal csöndben  jártam.
Ha báninak, üldöznek és megaláznak. 
Rosszul csak ők, az üldözők járnak. 
Nem tipornak le akár száz okkal. 
Győzni akarok, győzni  joggal! 
Összeszorított foggal.

Az asztalra borulva imádkozott:
- Uram, engem is rejts áldott szívedbe, könyörgök Szentlelkedért. 

Irgalmazz nekem és a falunak.
A toronyóra éjfélt ütött, szemei leragadtak. Az éjszaka sötét leple 

borult Váncsodra. Felhők takarták el ? csillagokat, kutyák vakkantot- 
tak a csöndben. Puha kéz érintette.

- Maga mit csinál itt, szegény fiú?
Balajti fölriadt, szemeit, gyűrött arcát simogatta, és magához tért.
- Éva, mit keres itt?
- Francia filmet néztünk Újfaluban, vonattal jöttünk haza. Szobá

jából fény szűrődött ki. Bocsánat, hogy belestem, nincs valami baja?
- Ó semmi.
A lányt szerette volna elküldeni, de jólesett a közelsége. Kicsit 

megzavarodott.
- Hogy szórakozott ma este?
Éva lebiggyesztette ajkát.
- Mit mondjak rá? Hogy érzi magát poros falunkban?
- És maga hogy érez a szobámban éjfél körül?
Éva a szoba másik oldalán leült, lábait keresztbetette, szoknyája 

fölhúzódott.
- Mit képzel rólam? Természetes, mindketten fiatalok vagyunk.
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Leste, hogy a fiú utána jön-e. Béla vergődött, mint kelepcébe fo
gott madár. Miért is jött Váncsodra, holnap fölmegy a szószékre, ha 
Isten még engedi. Ha most rájuk nyitna valamelyik szülő, akkor soká
ig evangélizálhatna eredménytelenül. Meglepődött a lány természetes, 
őszinte hangján és megbátorodott.

- Azért jöttem Váncsodra, hogy Krisztust hirdessem, Aki megbo
csát és új szívet ad.

Éva legyintett.
- Én már annyi prédikációt hallottam az apámtól, ami halálomig 

elég. Fiatal vagyok, örömre, kielégülésre vágyok. Mikor fogunk él
vezni, ha megráncosodik a bőrünk, és a köszvény miatt megrokkan a 
derekunk? Tulajdonképpen ki maga és miért jött?

- Azért, hogy a pap leánya is megtérjen.
Évának rokonszenves lett az aranykeretes pápaszemű, simára bo

rotvált arcú, finom modorú fiú. Életében először történt, hogy valaki 
ellenállt a csábításának. Elcsendesedett.

- Soha nem hallottam Jézus követéséről.
Béla térítgette, hogy Jézus a bűnösökért született és halt meg a ke

resztfán, föltámadott és tanítványok, által szól: Jöjjetek énhozzám mind
nyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek”.

- Nem értem.
- Ne értse, hanem higgye, hogy Jézus be akar lépni most a szívé

be. Hiszi ezt?
A lány tágra nyitotta barna szemét.
- Mit higgyek?
- Azt, hogy Jézustól új szívet és új életcélt kapott.
- Elhiszem, ha egy pap mondja, altkor igen.
A teológus fölállott, imádkozott, majd fölemelt kézzel megáldotta.
- Köszönöm Istenem, hogy Éva elfordult a világ hiábavalóságától, 

az ördög csapdáitól, melletted döntött, és Te elfogadtad magadénak. 
Ámen. Én pedig, mint Jézus Krisztusnak méltatlan szolgája, hirdetem 
neked bűneid bocsánatát és az örökéletet. Ámen.

Kakaskukorékolás jelezte, hogy hajnalodik. Éva olyasvalamit ér
zett, amit soha azelőtt. Meghatódottan fölállt és kiment. Béla utána 
fordult a tüneménynek.
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- Hála Istennek, hogy megtért, és szebb annál, mint ahogy talál

kozásunk első perceiben láttam.
Lajos, a kocsis sokáig leskelődött az ablak alatt, és csalódottan tá

vozott, hogy csak ennyi történt a fiú és a lány között. Mit beszéljen ró
luk a kocsmában? Szerdától Éva minden este az anyjával együtt fi
gyelmesen hallgatta az evangélizációt.

Gizella tiszteletesné bujkált az emberek elől. Fejfájás meg gyo
morgörcsök kínozták Lajos miatt. Kinek beszéljen róla? Vágyott sza
badulni a terhétől. Lajos pimaszkodna vele. Félje leköpné, megverné. 
Éva lenézné, hogy éppen egy kocsissal szeretkezett? A gondnok elin
tézné azzal, hogy tiszteletes asszony, ne izgassa fel magát, máshol is 
történt ilyesmi. Keresi a magányt és látja, amint Lajos vigyorog. 
„Nem szégyelli magát papné létére?”

Topogott, habozott, sóhajtozott, végül szerda este bekopogott a te
ológushoz. Béla fölugrott, hellyel kínálta. A tiszteletesné megbánta, 
hogy bejött ide. Mit szól hozzá a falu meg ez a fiatal? Találkozott már 
olyan esettel, hogy valaki leleplezi önmagát? Arcát dörzsölte és hosz- 
szú bevezető után a lényegre kanyarodott.

- Tudja, Béla, nem mind arany, ami fénylik. Hibákat, botlásokat, 
csúfságokat takargatunk.

A teológus elsápadt, hogy Éva elmondta édesanyjának éjféli talál
kozásukat, azt is, hogy megsimogatta. Jézus világosan jövendölte: 
nincs olyan dolog, ami napvilágra ne kerülne. Védekezni fog, hogy 
végül is Éva megtért, a simogatás csak bátorítás volt. Kezdeni akarta, 
de a papné megelőzte:

-A faluban is beszélik, hogy melléléptem.
Béla idézett a Bibliából: „Sok gonoszt mondanak felőletek olyan 

emberek, akik bűnösebbek nálatok. ” Gizella asszony rá se figyelt, ha
nem sírva fakadt:

- Hírbe hoztak a kocsisunkkal.
- Jézust is hamisan vádolták.
Gizella tiszteletes asszonyt zokogás rázta.
-A hír igaz...
Elállt a teológus lélegzete, moccanni sem mert. Mit feleljen? ítélje 

el, hogy házasságtörő és megbünteti az Úr? Figyelmeztesse, hogy szé- 
gyellje magát? Küldje ki a szobából. Hallgatott.



68

- Béla! Elegem volt, megcsömörlöttem, mit tegyek?
- Nagytiszteletű asszony, én nem tudom tanácsolni, de... - A 

papné fölsikoltott és rángatózott. Béla megfogta kezét: - Én nem tu
dok segíteni, de Jézus igen, Aki a paráznákért is jött. Bűnösöket, bete
geket hívogat, megbocsátott a házasságtörő asszonynak. Van ereje 
megbocsátani, mert magára vállalta bűneinket. Nagytiszteletű asszony 
elismeri, hogy vétkezett? - Gizella tiszteletesné csuklott, alig jött ki 
torkán a szó, hogy „igen”. - Hiszi azt, hogy aki bűneit megvallja és 
elhagyja, bocsánatot nyert Jézustól?

- Hiszem.
Először Béla hangosan imádkozott:
- Köszönöm Uram, hogy megkerested és megtaláltad elveszett bá

rányodat.
A tiszteletesné szipogott, kezét összekulcsolta:
- Köszönöm, Jézus, hogy megbocsátottál... Követlek Uram, vala

hová mész... -Arcát letörölte, föllélegzett, és jó éjszakát kívánt.
Nagy Pál nyitva hagyott ajtaján kiszüremlett a petróleumlámpa 

sárga fénye. A tiszteletes asszony a háttal ülő féijéhez közeledett, és 
megérintette a vállát.

- Mit olvas, Pál?
- A Bibliát.
Gizella soha nem látta férjét Bibliát olvasni, és a mesében is nehe

zen hinnék el, hogy tiszteletes és tiszteletesné együtt tanulmányozzák 
a Szentírást. Férje csak a szószéken vett ebből textust, aztán becsukta 
és nekifogott a prédikáció felolvasásához.

- Talált benne valamit? - kíváncsiskodott, mint a kisgyermek.
Nagy Pál Ézsaiás könyve 53. részére mutatott. „Betegségeinket Ő, 

Jézus viselte, fájdalmainkat Ő, Jézus hordozta és az Ö, Jézus sebeivel 
gyógyultunk meg.” Kis szünet után bevallotta feleségének:

- Gizella! Jézus elfogadott, meggyógyított engem...
- Pali! - soha sem szólította így a férjét. - Jézus megbocsátott ne

kem is... kérem, hogy maga is bocsásson meg. -Nyeldeste könnyeit.
Félje lassan fölemelkedett, magához szorította remegő asszonyát 

és megcsókolta. A nászéjszakán csókolta utoljára. Amit Isten egybe
szerkesztett, azt semmi, soha el nem választja!
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Balajti Béla kihirdette, hogy aki beszélgetni akar vele bármiről, délelőtt 
és délután keresse bizalommal. Szobája előtt sokan türelmesen várakoztak 
egymásra. Hozták bűneiket, gondjaikat, betegségeiket, amelyekkel úgy 
összenőttek, mint nyomorék ember a púpjával. Kemény, gőgös szívek nyíl
tak meg, ömlött belőlük a gonoszság áradata, mint kráterből kitört bűzös, 
mérgező, mindent pusztító láva. A sátán rontásainak olyan vulkánja bugy- 
gyant elő, amelyet külső látszatok hálójával takargattak. Béla soha nem hal
lott ilyet. Az erőtlenség és rémület pillanataiban hangosan imádkozott:

- Uram Jézus segíts!
Ilyeneket mondtak: tiszteletes úr, lopom a szomszéd tyúkjait, ö meg 

azt hiszi, hogy görény pusztítja... Összevesztünk egymással, lerondított 
lófejűnek, én meg veder moslékot löttyintettem reá... Az utcán kerüljük 
egymást, és nagyot köpünk... Ugye nekem van igazam? Éjszaka dézs
málta a kukoricámat, meglestem, és doronggal olyat húztam rá, hogy az
óta sántít... Ganéjnak csúfolt, én meg ráuszítottam a kutyámat, megmar
ta, azóta pereskedünk... Tiszteletes úr! A veszett kutya és veszett macska 
is jobban tűri egymást, mint én a féijemet... Az árpaföldemen legeltetett, 
én meg rágyújtottam a szénakazlát... Kovács Pista jár hozzám, a féljem 
elkapott, karomat hátracsavarta, üt-vág. Torkomat szorongatja, hogy a fa
lu cédája lettem, én meg annál inkább gyűlölöm. Mi lesz a vége? Felesé
gem iszik, mint a gödény, naponta összeverem és semmi haszna... Haja
don vagyok, teherbe estem, a bábaasszony rosszul csinálta el, azóta vér- 
zek... Zabigyereket szültem, eleven fiút, lepedővel fojtottam meg és el
temettem a trágyadombon. Éjszakánként a visítását hallom... Beleőrü
lök... Árpa nőtt a szememre, elmentem a javasasszonyhoz, ujjával körö
zött a fájdalom körül, és mormolta: árpa, árpa lekaszállak, fehér ló seggi- 
be váglak. Azóta fáj a fejem... Cigányasszony megjövendölte, hogy ki 
lesz a férjem, azóta mintha üldözne valaki, állandóan félek... Tiszteletes 
úr, lehet szabadulni ebből? Vagy végig kínlódom az életet? Segítsen raj
tam, mielőtt megbolondulnék...

- Testvérem, én nem, de Jézus igen. Jézus a sátáni kígyó fejére ta
posott. Most fogom a kezét és kérem az Urat, hogy űzze ki a gonoszt 
szívéből. Segíts Jézus, a Te szabadításoddal! Dicsértessék szent ne
ved, hogy testvérem bűneit magadra vállaltad, keresztfára szögezted 
és megbocsátottál.
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Akik elfogadták Krisztust, azok fölszabadult érzéssel távoztak a 
parókiáról.

Esténként Béla szorongva foglalt helyet a papi székben. Hol izzadt, 
hol a fogai vacogtak, s mikor elkezdte az igehirdetést, szárnyai nőttek. 
Evangélizáció alatt Isten tépdeste a gyomot, plántált jó gyümölcsöt, termő 
magot, Szentlelke és igéje által. Isteni erők áradtak Váncsodon, szaporo
dó gyülekezet vallotta, hogy Jézus a Krisztus. Reggelenként a lelkészhá
zaspár és a teológus közösen olvastak Bibliát és imádkoztak. Szétvitték a 
faluban, hogy Nagy Pál tiszteletes megtért. Lajos, a kocsis háromhavi elő
leget kapott és munkájából elbocsátották.

Csutorás Ferenc a szegénysoron lakott nádfedeles, vályogfalú há
zacskában. Ácsmester édesapját nyolcéves korában eltemették. Fi
gyelmetlen munkatársa hibájából olyan deszkára lépett, amiből 70-es 
rozsdás szeg állott ki, és vérmérgezésben elhalt. Özvegyére öt gyer
meket hagyott. Ferenc, a legidősebb már ifjúkorában kóstolgatta a 
hétköznapok keserveit. Két tehénkével szántogatta tenyérnyi földecs- 
kéjüket, ügyesen végezte gazdasági munkáját. Katonai behívóját 
1942-ben kapta, csontsérülés miatt 1944 nyarán szabadságolták. Mire 
fölépült, már átvonult az orosz front Váncsodon is. A kórházból sá
padtan, lesoványodva, tapasztalatokkal gazdagodva került haza. Né
hány napig édesanyja ápolgatta, aztán legénykori nagy szerelmét, Do
bos Irmát kereste. A lány elpirult örömében.

- Hazajöttél?
- Haza.
- Meggyógyultál?
Kis hallgatás után ráfelelte:
- Meg. Irma, itt az ideje, hogy jegyet váltsunk egymással.
- Tudod Feri, hogy apámék hallani sem akarnak rólad. Szegény 

fiú vagy, mink meg két lóval, tizenhat hold földön gazdálkodunk. - 
Könnyeit nyeldeste.

A szülők sejtették, hogy Irma és Feri titokban valahol találkoznak. 
Péterszegre üzengettek Balog Sándornak, hogy nyissa ki a szemét, ne 
legyen mafla, ne játssza el a lehetőséget, mert odalesz a földbirtok, és 
a kalitkából is, kirepül egy kincset érő madárka. Balog Sándor egyet
len fia szüleinek, tizennyolc holdon gazdálkodtak, szerelmes volt Ir
mába. Összehozták a lakodalmat, Irma sírdogált, de hát természetes,
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hogy minden menyasszony elsiratja fiatalságát. Az ifjú pár csengős, 
pántlikás szekéren porzott haza Péterszegre.

Csutorás Ferenc egy időre eltűnt Váncsodról.
Balog Sándor rosszul kezdte házaséletét. Agyondicsérgette ifjú 

párjának szépségét, ügyességét, tréfálkozott is vele, de a fiatalasszony 
arcára kiült bánatot képtelen volt letörölni. Három hét múlva, holdvi
lágos éjszakán megzörgették házuk ablakát. Balog Sándor fölriadt.

- Ki az?
- Nyisd ki az ajtót, és eressz be!
- Ki vagy?
- Nyisd ki, ha mondom!
- Nem nyitom!
- Akkor rátok gyújtom a házat.
A fiatal férj megismerte Csutorás hangját, megijedt, mert amilyen 

vakmerő, megteszi. Félretolta a reteszt, és egy szál ingben-gatyában 
fogadta éjféli látogatóját. Rekedt hangon förmedt rá:

- Mit akarsz?
Csutorás félrelökte a házigazdát és az ágyhoz lépett.
- Irmuskám, öltözz, magammal viszlek. - Szemérmesen hátat for

dított az öltözködő asszonynak. Balog Sándor széket kapott föl, hogy 
lesújtson. Csutorás félreugrott, és hosszú disznóölő kését húzta elő.

- Ha mozdulsz, megöllek!
Az asszony összekapkodta legszükségesebb holmiját, és egymás 

kezét fogva, nagy nyugodtan és békésséggel gyalogoltak a dűlőutakon 
Váncsod felé. Holdfény világította útjukat.

Heteken át mindkét faluban az asszonyszöktetésen kacagtak. A le
gények vastag tréfákat fűztek hozzá. Balog Sándor szüleivel együtt 
szégyellte a dolgot, és igyekeztek, hogy a törvényes elválás mielőbb 
megtörténjen.

Esküvő után Csutorás biztatta feleségét:
- Ne félj Irmuskám, dolgozunk és meglásd, hogy megsegít a jó Isten.
Dolgoztak látástól vakulásig, hogy nagy gazdák legyenek minden

áron. Lovat, szerszámokat, eszközöket, földet vásároltak, és öt év 
múlva fölépítkeztek a Fő utcán. Akik régen lesajnálták szegénységü
ket, most irigykedtek rájuk. Gyermekek születtek, és ahogy szaporo
dott a család és a vagyon, úgy fogyatkozott Irma ereje. Eleinte titok-
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bán pihengetett, aztán napközben is hosszabb-rövidebb időre. Csuto- 
rást nyomasztotta feleségének állapota. Segítsége nélkül dolgozott, 
néha nincs meleg vacsora, helyette ágyban fekvő asszony és gondozat
lan gyermekek. Kifakadt:

- Minden parasztasszony bírja, csak te nem.
- Vigyél orvoshoz, Ferim.
- Azt képzeled, hogy orvosokra dolgozok?
És gazdálkodott tovább keményen, hogy vagyont gyűjtsön, mert a 

gazdagoknak nagy kalappal köszönnek. Nem látott tovább ökrei szar
vánál és önmaga volt önmagának a mércéje. Nehezen szánta el magát, 
hogy orvoshoz vigye feleségét, aki azonnal korházba utalta. A vizsgá
lat eredménye ijesztő volt: kezdődő tüdőbaj, szívritmuszavar, vérsze
génység, máj- és vese-rendellenesség. A főorvos négyszemközt a szo
bájában szidta meg a férjet.

- Ember, mit csinált? Megérdemelné, hogy agyonlőjék.
Kétheti kezelés után Irmát kiengedték a kórházból. Vigasztalást 

keresett a jehovistáknál, akik a Biblia betűivel sulykolták, hogy legyen 
jehovista. Tőlük nem messze baptista imaház, vasárnap délutánonként 
beült az összejövetelre, és megnyugtatta szívhez szóló énekük, bib
liamagyarázatuk. Nyakas kálvinisták bepanaszolták Csutorást a paró
kián. Nagy Pál lelki gondozás okáért magához hivatta és összeszidta.

- Hallja Csutorás! Maga presbiter, a felesége pedig baptista. Szé- 
gyellje magát.

Vasárnap délután a kocsmában sörözött és cimborái ingerelték.
- Ezek a hívők órák hosszat komyikálnak, magukhoz csábítják a 

falu salakját, és imádkozásra kényszerítik őket. Mindennek van határa, 
Csutorás, még az imádkozásnak is.

Nagyot ittak rá és egyikőjük számon kérte, mint az ítélőbíró:
- Csutorás, a feleségedet is? Hova jutottál?
Fizetett, nagyot nyelt, otthagyta sörét és hazavágtatott.
- Irma, ha még egyszer bemész a hívőkhöz... Én bizony Isten, 

hogy megöllek.
Csütörtökön a határban dolgozott, és elárulták neki, hogy szerda 

délután felesége megint a baptistáknál volt. Hazaszekerezett, ellátta a 
jószágokat, aztán ördögi erők arra kényszerítették, hogy kivegye a 
disznóölő kést, ujját végighúzta az élén, berontott a szobába, ahol fe-
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lesége Bibliát olvasott, mert gyógyulást kívánt. Háttal ült a férjének. 
Ráemelte a kést, mint Ábrahám az oltárra kötözött fiára, hogy leszúr
ja. Véget vet a gyalázatnak. Feleségére ordított:

- Te barom!
Az asszony hátrafordult:
- Mit akarsz, Ferim?
- Megöllek!
- Megölöd a feleségedet, gyermekeidet, magadat? A testet igen, a 

lelket nem.
Csutorás sarokba vágta a kést.
- Az utolsó figyelmeztetésem volt! - Ördögi lelkek tomboltak 

benne, Irma arcába öklözött, kirúgta alóla a széket, hajánál fogva rán
gatta, trágyás csizmáját beletörülte az asszony ruhájába. - Megértet
ted? Utoljára, te barom!

Irma és Ferike gyermekeik egymást ölelve visítottak:
- Apa, ne bántsd! Apa, ne bántsd!
Csutorás szája habzott, kirohant a szobából. Feleségét gyermekei 

nagy nehezen fölsegítették az ágyra, arcát, kezét lemosták a vértől. 
Mikor magához tért, érezte, hogy bal lába lebénult. így érte őket 1948- 
ban a nyári evangélizáció. Irma már hétfőn este részt vett rajta. Ked
den Isten Szentlelke arra kényszerítette, hogy kiálijon az úrasztalához, 
és a gyülekezet füle hallatára megvallja bűneit, és azt is, hogy szívébe 
fogadta Jézust. Csutorást tovább bosszantották a cinkosai.

- Férfi vagy te? Nálatok az asszony visel kalapot? Nyakas kálvi
nista nem hajol meg a jött-ment diák előtt.

Megint elverte a feleségét. Másnap kora hajnalban szekerezett a ha
tárba, menekült Istentől és az emberek szájától, mert az evangélizáció 
volt a téma. Ellene és mellette. Az arató lányok rákezdték: kiessetek, 
hamar lejár, Kegyelme már régóta vár... Borulj le a kereszt alatt..." A 
kaszások este lerakták szerszámaikat, és elindultak a templomba Krisz
tust hallgatni. Csutorás elhatározta, hogy ő is bemegy a templomba, ki
rángatja feleségét az egész gyülekezet szemeláttára, hogy bebizonyítsa, 
keményfából faragták, ember a talpán. Nagy Pál tiszteletes is megdicsé
ri majd, hogy ,,nem csalódtam magában, Csutorás ”

Befejezte a tarlóhántást, és hazafelé önmagával vitázott.
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- Elvertem a béna feleségemet. Családapa vagyok én? Ha beteg 
leszek, ki fog ápolni? Szégyellem a gyermekeim előtt, hogy veszett 
kutya vagyok. És ha árvák lesznek? A barátaim, akik lenézték a csóré 
parasztot, most meg sárga irigység emészti őket, mert magasabbra 
hágtam föl, mint ők. Beszélik majd rólam, hogy kivakarózott a sze
métből és agyonverte feleségét. - Megállította lovait, bámulta a fekete 
darabos szántást. - Szakadék választ el Irmától. Mi lesz tovább, vagy 
ő, vagy én? Micsoda asszony, aki egyetlen szavamra otthagyta Balog 
Sándor 18 hold földjét, vállalta szegénységemet, én meg kínozom őt. 
- Közévágott a lovaknak. - Nee... Az anyátok keservit.

Otthon be se köszönt a feleségének, kifogta lovait, megitatta őket, 
szénát terített elibük.

- Legalább tik örüljetek a rohadt világban.
A vályúnál lemosta kezét, kifújta az orrát, és erős mozdulattal 

megnyomta az ajtó kilincsét, hogy benyisson. Zárva volt. Kulcsát 
megtalálta szokott helyén, a tornác oszlopán. Bent parázslott a tűz
hely, rajta illatos paprikás krumpli, amit annyira szeretett. Tejet ivott 
mellé. Kaijával megtörülte száját, felállt és benyitott a szobába. Az 
asztalon lévő lecsavart petróleumlámpa alig pislákolt.

- Hol vagy Irma? - semmi válasz. Odébb Ferike és Irma egymás 
kezét fogva édesen aludt. - Itthon vagy Irma? Megint becsaptál, és a 
templomban ülsz? Utoljára az anyád keservit, mert kirángatlak onnan, 
és addig nyomkodlak a pocsolyába, míg bele nem döglesz. Verjenek 
bilincsbe, de akkor is megvédem a becsületemet és lemosom szégye
nemet, az anyád keservit...

Nagyokat szuszogva vágtázott a templom felé. Nem nézett se 
jobbra, se balra. Valaki utána kiáltott:

- Állj meg, Feri! Hova szaladsz?
Hátrafordult, megbotlott és végigtenyerelt a poros földön. Homlo

kát beütötte a keskeny járda sarkába, kalapja messze gurult. Szédülése 
után magához tért, horzsolt tenyerével ruháját leporolta, arcát töröiget- 
te, kalapját megtalálta. Vajon látta valaki? Homlokán vérző duzzadást 
tapogatott. Eszébe jutott, hogy nagyon régen hittan órán valami Sau- 
lusról tanultak, aki Damaszkusz városába rohant, hogy leölje a keresz
tyéneket, de Jézus elibe állott, és a földre teperte.



75
- Mit csinálok én Csutorás Ferenc? Üldözök egy szerencsétlent, aki

nek tönkretettem az életét, és valahol boldogságra talált, amitől megfosz
tani akarom. - Sebeit, éles fájdalmait tapogatta, homlokáról letörölte a 
vért. - Oldalamba nyilait bele vagy a szívembe? Én, a felu legerősebb, 
legvakmerőbb embere, akinek minden sikerült, aki saját árnyékától sem 
ijedezik, aki az Úr Istent is cifrán káromolja, félek. Haragszik rám az Is
ten? Az a béna feleségem is erősebb nálam, mert hite van.

A templom bejáratánál maximlámpa fénye vakította. Az ajtó sar
kig nyitva. Akik kívülre szorultak, kíváncsian ágaskodtak befelé, vagy 
lehajtott fejjel hallgattak. A gyülekezet zúgó énekét fölerősítették a fa
lak:

A Szentleiket ne űzzed el, 
Jézushoz hív, tudod te rég. 
Hív a világ, választnod kell, 
Mikor teszed, mért nem ma még?
A Jézus még ma elfogad, 
Követve Ö, vár rád az ég. 
Válaszd hát a keskeny utat! 
Mikor lépsz rá, mért nem ma még?

A versszakok végén ugyanaz volt a refrén: ,Miiért nem ma, miért 
nem ma? Mikor teszed, miért nem ma? Miért nem ma, miért nem ma? 
Mikor teszed miért nem ma? ”

Csutorás nem fogta fel azt, hogy „hív a világ.”
- Mi ez a világ? Olyasmi, amiben élek? Amiben küszködök, ahol 

boldogságot, elismerést, gazdagságot keresek? Mikor érem el? Öreg 
koromban, ha már mozdulni sem tudok a fájdalomtól? Akkor leszek 
boldog? - Valami azonban derengett összekuszálódott gondolataiban, 
hogy valami különbség van, a kettő között választani kell. - Mit vá
lasszak? - Berontok a templomba, kirángatom az asszonyt, botrányt 
csinálok, mint Péterszegen: Irma, gyere, magammal viszlek. Ezt vá
lasszam? Van más lehetőség?

Beljebb tolakodott és azt képzelte, hogy mindenki rajta csodálko
zik, de észre se vették, mert lebilincselte őket a prédikáció: ,Jézus 
személyesen kérdezi tőled, mit használ az embernek, ha az egész vilá
got megnyeri, de az ő lelkében kárt vall? (Máté 16: 26.)
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- Tőlem is kérdezi? Ez a teológus honnan tudta, hogy én itt va
gyok? - Jobban figyelt.

- Mit használ, ha vagyont gyűjtesz, és leggazdagabb leszel a falu
ban? Örülsz annak, ha komiszul bánsz feleségeddel, férjeddel, vagy 
gyermekeiddel? Mit használ, ha barátaiddal leiszod magad, ha képmu
tatóan dicsérgetnek, vagy kárörvendezően irigykednek reád? Mit 
használ neked ez a világ, ha nyugtalanok az éjszakáid és háborúsko
dással teli a nappalod. Mit használ, ha mindent megnyertél Váncso- 
don, a szíved pedig békéden és üres? Mit használ, ha megmarkolod a 
pénzt, mert az életed annyi, mint a tűnő árnyék vagy kiöntött víz a 
földön. Mit használ mindez, ha utolsót dobban a szíved? Jézus józanít, 
és észre térít, ez a véleménye rólad: te bolond! „Afég az éjjel elkérik a 
lelkedet, és amit gyűjtöttél, kiéi lesznek?'

Csutorás lába alól kicsúszott a talaj, lélekben összeomlott.
Megfordult és visszaindult. Berti szomszéd visszahúzta:
- Hová mész?
- Ez a hely nem nekem való.
- Maradj, térj meg, úgyis ez lesz a vége.
Csutorás megint a teológusra figyelt.
- Jézus Krisztus a legdrágább kincs, önmagát kínálja föl neked. A 

Golgota hegyén bizonyította, hogy halálosan szeret téged, higgy a 
szavának, szakíts a bűneiddel, válaszd az Urat, Akinek a vére által 
nyertünk bűnbocsánatot. Válaszd Jézust, és örömöd lesz a családban, 
barátaid között és a munkában. Megnyugszik a szíved, földerül az ar
cod. Életutad végén neked mondja az Úr: Gyertek én Atyámnak áldot- 
tai, és menjetek be a ti Uratok örömébe.

Az evangélizáció végén fölszólította azokat, akik most adták át 
szívüket Jézusnak, hogy éneklés alatt álljanak az úrasztalához.

Siessetek, hamar lejár! Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad.. Borulj le a kereszt alatt.

Sokan mozdultak a padsorokból és alig maradt hely az úrasztalá
nál. Egy asszony, szinte erőszakkal tört át az embergyűrűn, fölemelt 
karokkal, égre nézve a Szentiélektől betelve fönnhangon imádkozott:

- Dicsérlek Téged Istennek Báránya, hogy eltörölted az én sok 
bűnömet, és meggyógyítottál betegségemből! Dicsérlek Téged Jézus!
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Csutorás lélegzete elakadt, moccanni sem mert. Irma volt, a fele

sége, mankó nélkül. Amit ő elrontott, Isten azt helyrehozta. Akit ö 
megbénított, Isten azt meggyógyította. Aki boldogtalan, szenvedő volt 
mellette, Isten azt megvidámította. Irma arcán mennyei fény sugárzott. 
A gyülekezet tagjai csodálkoztak, tapogatták, és vele magasztalták Is
tent: „Dicsérlek Téged Jézus!”

A templomon kívül összetalálkoztak.
- Te is itt vagy, Ferim?
Férje lehajtotta fejét.
- Itt vagyok.
- Miért jöttél?
- Hogy hazakísérjelek, nehogy valami bajod essék az úton.
A keskeny járdán egymásba karoltak. Otthon szótlanul leültek a 

konyhában. A hosszú csöndet Irma szakította félbe.
- Ferim, te is?
A férfiból nagyon mély sóhajtás szakadt föl, és kiömlött belőle 

minden bűne, és megvallotta hitét...
-Bocsáss meg Irma...
Váncsod legvakmerőbb, legerősebb, legszorgalmasabb embere 

Krisztus bátor követője lett. Másnap a harangozó két mankót vitt 
Csutorásék kapujába.

A váncsodi ébredésnek országos híre járt. Búcsúzáskor Nagy Pál 
tiszte letes nem magázta többé Balajtit.

- Az Isten küldött tégedet. Köszönöm, hogy eljöttél. Isten áldjon 
meg érette fiam!

Gizella tiszteletesné sírt és mosolygott:
- Dicsőség legyen az Úrnak!
Éva a szemét törölgette.
- Jöjjön máskor is, jöjjön még vissza, Béla.
Megszorították egymás kezét.
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A kísértés

Váncsodon fölvirágzott a református egyház, vasárnap délelőtt 300- 
an, 400-an jártak templomba, csütörtök esti bibliaórán 100-an, 150-en ve
tetek részt. A Betlehemi Egyesület tagjainak száma megháromszorozó
dott. Ok voltak a gyülekezet magva, hajtóereje. Családokat, betegeket, 
gyászolókat látogattak, erősítettek és vigasztaltak Jézus nevében. Házi is
tentiszteleteken gyűltek össze. A fiatalok egymás után döntöttek Jézus 
mellett. Fölemelték a lelkész fizetését, pénzadománnyal segítették 
Bihartordán a parókia javítását, Debrecenben a református árvák otthonát. 
A tszcsben javult a munkaerkölcs, emelkedett a jövedelem.

Nagy Pál a hitvalló lelkészekhez csatlakozott, tagja lett a Betle
hemi Egyesületnek. Lelkészgyűlésen nagy hatással volt a társaira.

- Testvéreim, eddig a számmal mondogattam, hogy „Uram, 
Uram”, mostantól szívem mélyéből vallom, mint Jób: ..Tudom, az én 
Megváltóm él!” Drága lett számomra református hitvallásunk, a Hei- 
delbergi Káté első pontja: „Életemben és halálomban legfőbb boldog
ságom, hogy mind testemben, mind lelkemben, nem a magamé, hanem 
az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok”

A régi vágású lelkészek fejüket csóválták, hogy Nagy Pál pietista 
lett. A gyülekezetben is bátran, hatalommal hirdette, hogy Jézus a 
Krisztus. Az öreg esperes 1950. május 10-én hívatta magához, mert a 
Megyei Tanácstól megüzenték, hogy Váncsodon burjánzik a klerika- 
lizmus. Sértheti az állam és egyház közötti Egyezményt.

- Hallom, öcsém, hogy mozgolódnak Váncsodon. Ügyeljen rá, 
hogy a törvényesség határait ne sértsék! Mivel jól csinálja munkáját, 
egyházmegyénk lehetőséget kínál Vésztőre. Nagyobb gyülekezet, több 
pénz, tekintély, meg ami ezzel jár.

Nagy Pálnak az apostol szava jutott eszébe: „Nagy kapu nyílott 
előttem, az evangélium hirdetésére. ”

- Esperes úr, ha Isten is úgy akarja, vállalom.
- Persze csak úgy lehet, ha kilép a Betlehemi Egyesületből, mivel 

a szövetségek úgyis megszűnnek, illetőleg beolvadnak református 
egyházunk szervezetébe.
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- Ilyen föltétellel nem vállalom.
- Akkor süllyedjen el Váncsodon, és többé ne számítson a jóindu

latomra.
Hazafelé önmagában mérlegelt. „Jól csináltam?” Jézus kijelentet

te, hogy „aki szégyell és megtagad engem az emberek előtt, én is szé
gyellem és megtagadom mennyei Atyám előtt.” „Nekem drágább az 
evangélium a fizetésnél, hírnévnél és Vésztőnél is.

Az Úr 1950. évének tavaszán a megyei pártbizottság gazdasági 
osztályának vezetője kimotorozott Váncsodra, hogy ellenőrizze a szö
vetkezeti csoportot. Kiss János volt uradalmi cseléd, párttitkár fogad
ta, aki már külön helyiséget és hivatalvezetőt kapott. Az osztályvezető 
idegeskedett, hogy a szövetkezet irodája zárva, műhelyében senki, az 
istállóban két állatgondozó felügyelt.

- Mi van itt a faluban Kiss elvtárs? Ünnepelnek? Szabadnap?
- Ünnepelnek.
- Mit és hol ünnepelnek?
- A templomban nagypénteken emlékeznek Krisztus megfeszítésére.
- Tréfál velem?
- Becsületemre mondom.
- Majd én kigyógyítom az ünneplőket!
Templom előtt megvárta az istentisztelet végét, bosszankodva 

számolta a kitódulókat. Utoljára Nagy Pál lépett ki palástban. Szabó 
elvtárs nekirontott:

- Maga a lelkész? Intézkedjék, hogy ne legyen ünnep nagypénteken! 
Többé nem akarok látni ilyet nagypénteken, még az Isten kedvére se!

Dühösen elmotorozott, mert az állását féltette. Ha megtudja a 
pártbizottság első titkára, hogy nagypénteken istentiszteletet tartottak 
Váncsodon, akkor őt kirúgják. Több gázt adott moteljának, és figyel
metlenségből a vasúti átjáróban nekihajtott a robogó vonatnak. Mialatt 
összeroncsolódott testét letakarták, valaki megjegyezte:

- Ez se nem látja többé Váncsodon a nagypénteki istentiszteletet. 
Még az Isten kedvére se. Megbüntetette az Úr.

Balajti Béla augusztus végén szívében teli örömmel várakozott az 
állomáson. Élvezte a harmatoktól csillogó fűszálat, gyönyörködött a 
napfény játékában. Sistergéssel, fékcsikorgással gördült be a vonat. A 
gőzmozdony parányi füstfelhőket eregetett. Fürgén ugrott a lépcsőre,
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kényelmesen helyet foglalt a fülkében, és akkor vette észre, hogy a 
másik szakaszból Barna László integet. Odament hozzá.

- Váncsodról?
- Igen.
- Milyen volt az evangélizáció?
Balajti szerénykedett a sikeréről.
- A falu lakossága 1600 református. A hét közepétől 7-800-an 

jöttek, és 3-400-an fogadták el Krisztust. Betegek is gyógyultak. A 
lelkész családtagjai megtértek. Nagy ébredés indult.

Barna László follelkesült:
- Dicsőség legyen az Úrnak, hogy ennyire megáldott téged.
A debreceni teológus gyülekezet figyelmesen hallgatta beszámoló

ját, amit bibliai idézettel kezdett. Jézus tanítványai visszatértek a mun
kamezőről, hogy „Uram, még az ördögök is engedtek nekünk.''’ Közö
sen adtak hálát az Úrnak. Testvéri szeretettel ölelgették. Kerekes Péter 
szavaira elkomorodott:

- Bélám, ha tovább is alázatosan jársz az Úr előtt, akkor a jöven
dőben is áldása nyugszik rajtad, ha pedig fölfuvalkodnál, és magadnak 
tulajdonítanál valami dicsőséget, akkor majd porig aláz.

- Péter! Én nem önmagamat állítottam középre, hanem Istent, Aki 
általam cselekedett Váncsodon.

A Betlehemi Egyesület szövetségi óráján is lelkesülten fogadták 
szavait. „A falu lakosságának több mint fele jött az evangélizációra, 
Isten Lelke áradt közöttünk és megragadta a lelkészcsaládot is.” A 
testvérek ráfelelték: „Dicsőség az Úrnak!” Jól esett neki, hogy Bene
dek Zsófi a közelében volt, és egy pillanatra megnyugodott egymáson 
a tekintetük.

Kovács Zoltánt, Barna Lászlót, Vadas Imrét tisztelték a közösség
ben. Büszke volt rá, hogy körükbe tartozik. Együtt olvasták a Szent
írást, megbeszélték feladataikat, a közösség gondjait és örömeit. Tré
fálkoztak a hagyományőrző, „bezupált” lelkészeken, akik avult ima
könyvből olvassák a prédikációt, borozgatnak, kártyázgatnak, és a 
mulatságoktól sem riadnak vissza. Mennyire mások ők, akik újat, tisz
tát kezdenek a Jézus nevében!

Egy idő után olyan valakire is vágyott, akinek elmondhatná szíve 
legmélyebb titkait, kísértéseit, félelmeit, aki megértené és bátorítaná.
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Gondolatai Zsófi körül kalandoztak, és szerelemre gyulladt. Valahogy 
másként, mint Anikóba, Lenkébe vagy a hívő Szabolcsi Magdába. 
Nem olyan látványosan és érzelmesen, hanem mélyebben. Csathó Mi
hály evangélizációin nemcsak az igét hallgatta, hanem Zsófira is fi
gyelt, hogy eljön-e barátnőjével a szokott helyére. Énekkari próbákon 
örült neki, hogy a tenor és az alt szólam egymás mellett állott. Betöl
tötte Zsófi személyisége. Keserűen fordult utána, amikor a kistemp- 
lomi segédlelkész hazakísérte. Féltékeny volt rá, amikor egy orvos
tanhallgatóval beszélgetett. Belenyílalt szívébe Sarkadi Lajos kijelen
tése, hogyha valaha megnősülne, akkor Benedek Zsófit veszi felesé
gül. Reálisan fölmérte helyzetét. „Én csak teológiai hallgató vagyok, 
lakás, fizetés, egzisztencia nélkül, a medikus pedig ősztől kórházban 
dolgozik.” Rosszul esett Kovács Zoltán dorgatóriuma is. „Szerelmes 
vagy? Ki az első neked? Krisztus vagy önmagad? A szerelem rontja 
életedet, erőtleníti szolgálataidat és elveszíted Isten áldását.” Harcolt 
önmagával, a szerelemmel és Krisztussal, végül megalázkodott.

- Lesz, ami lesz. Elmegyek Csathó Mihályhoz, vállalom a fe
gyelmezést: „fiam, bűnös lettél, egyelőre hagyd az igehirdetést, ma
radj távol az órákról, hogy ne botránkoztassad testvéreidet. Ha majd 
kigyógyultál a szerelem bűnéből, akkor gyere vissza.”

Amikor Csathó Mihállyal négyszemközt találkozott, azonnal bűn
vallásával kezdte.

- Miska bácsi, azért jöttem, mert szerelmes vagyok.
Várta az ítéletet. Kis szünet után rendkívül meglepődött:
- Aztán kibe
- Benedek Zsófiba.
Megint hallgatás.
- Bélám, most már az a kérdés, hogy Zsófi szeret-e téged?
- Erre még nem gondoltam.
- Akkor vigyük az Úr elé, hogy jelentse ki az akaratát!
Közösen imádkoztak és a szeretet leikületével, búcsúztak egymás

tól. Balajti azonban ezután is bizonytalankodott. „Anikó, Lenke és a 
hívő Szabolcsi Magda játszottak velem. Zsófihoz méltatlan vagyok.” 
Kiszállások, legációk, igehirdetések, bibliaórák alkalmán hívő lányok 
tűntek föl előtte, és a szerelem tündére incselkedett vele. Zsófinál ma
radt. Lefekvés után párnájának csücskét szorongatta, és úgy érezte,
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hogy Zsófi kezét csókolgatja. Nem bírta tovább. Szövetséges óra után 
énekkari próba előtt bátorságot vett magán és megszólította.

- Hazakísérhetem? Néhány szót szeretnék váltani magával.
- Ha fontos, akkor igen.
Próba után a fiatal énekkarosok vidáman indultak hazafelé. Balajti 

az utcai kijáratnál várta Zsófit. Szótlanul haladtak egymás mellett, az
tán akadozva nekifogott:

- Hogyan látja jövendőjét?
- Ahogy elrendelte az Úr, Neki ajánlottam föl az életemet.
- Egyedül járja végig az életútját?
- Ahogy Isten döntött rólam.
- Zsófi! Én... én gyakran gondolok magára, hogy közösen vívjuk 

meg harcainkat. - Zsófi elcsodálkozott, megálltak, egymást nézték. A 
fiú annyira várt valami biztatót. - Zsófi, hogy látja ezt?

- Én is éreztem valamit maga iránt.
Ügyetlenül megfogták egymás kezét, a fiú lassan felemelte és 

megcsókolta.
- Szeretlek Zsófi.
A lány belepirult, halkan, érthetően vissza súgta:
- Én is... - és megigazította Béla galléiját.
Ettől fogva többször látták együtt őket, kéz a kézben. Zsófi meg

szépült.
- Tudod Béla, hogy a szeretet és a szerelem Isten ajándéka, és mi

lyen csudálatosán szép az Úr jelenlétében?
Bélát Isten igéje és Szentlelke töltötte be, valamint éjjel-nappal 

Zsófi. Nyitott vagy behunyt szemmel őt látta és érezte maga mellett.
A diktatúra közben belelendült a tisztogatásba, hozzávetőlegesen 

Budapestről 12.704, Miskolcról 6.500 személyt deportáltak. Börtönre 
ítéltek 150.000 magyar állampolgárt, 44 ezret pedig internáltak. Zsófi 
édesapja történészprofesszor volt a Debreceni Tudományegyetemen, 
ahol egyik napról a másikra felfüggesztették állásából nyugdíj és vég
kielégítés nélkül, mint „osztályidegent.” A debreceni „tisztogatás” kö- 
zeledtéről pusmogott a város. Éjszakai dzsipzúgásra fölrettentek a la
kók, hogy Jaj Istenem, most hurcolnak el és nincs visszatérés többé”.

A Benedek család tagjai éjszakánként hívő testvérekhez hordták 
szét az értékesebb dolgaikat. Béla szorongott és könyörgött:
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- Uram, őrizd meg őket, tartsd meg Zsófiákat! Könyörülj rajtunk a 

Krisztusért. Uram, belepusztulok, ha elveszítem.
Enyhült a nyári nap forrósága, tovaszálltak a vándormadarak. Az 

elmúlás és a reménység hangulatával kezdődött az új tanév. A teoló
gusok csendes napján közös imádság, igemagyarázat, beszélgetés után 
rátértek arra, hogy titkos szavazással egy évre megválasztják a Betle
hemi Egyesület egyetemi szervezetének elnökét. Béla számított erre a 
posztra, és mindent megtett azért, hogy elnyerhesse. Nyájas volt a tár
saihoz, tanácsolt, segített, ahol lehetett.

A Teológus Gyülekezet 1942-ben alakult és háromféle irányzat 
jellemezte. A hitvallók csak a megfeszített Krisztusról kívántak tudni. 
Az evangéliumi csoport is vallotta Krisztust, de a református egyhá
zon belül egyesület nélkül képzelte el a reformációt. A gyülekezet 
harmadát az úgynevezett „világiak” alkották, akik vizsgájuk letétele 
után könnyebb életet választottak.

A Betlehemi Egyesület Balajti Bélát és Kerekes Pétert jelölte el
nökül. A titkos szavazás eredménye Balajti számára lesújtó volt, mert 
56-an Kerekesre, 21-en pedig reá szavaztak. Falfehéren, kényszerült 
mosollyal gratulált Péternek. Fájt neki, hogy kitűnő indexével, jutal
mazott tudományos munkáival, országos hírű evangélizációs eredmé
nyével alulmaradt. Kritikusan hallgatta az új elnök előadását, és szám
talan ponton ellentmondott neki.

Az új elnök történelmi áttekintéssel kezdte, a református egyház 
jelenlegi állapotával folytatta, és az ébredéssel fejezte be.

- A II. világháború után Kelet-Európát a Szovjetunióhoz csatolták. 
Szovjet uralom alatt élünk, de nem abszolút engedelmességgel, mert az 
egyház Krisztus teste. A diktatúra terrorral félemlít, megszüntet minden 
szervezetet, uralkodni kíván a gondolaton és a maga képére mossa át az 
agyakat. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium helyett az Állami 
Egyházügyi Hivatal felügyeli és korlátozza egyházainkat. A látványos 
bírósági tárgyalások előtt már előre készen volt az ítélet, hitvalló keresz
tyéneket, egyházi vezetőket, magyar politikusokat, tudósokat hamis vá
dakkal zártak börtönbe, vagy kivégezték őket. Hogy néz ki református 
egyházunk? Beszéljünk a népegyházról, amiben az a szokás, hogy úgy 
élnek, ahogy látták és átvették elődeiktől. Növekszik a megalkuvók, a 
kollaborálok száma. Kiszolgálják az ateizmust, hogy mentsék a bőrüket.
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Leghosszabban az ébredéssel foglalkozott, mert az ébredés szak
teológusa volt.

- Mit nevezünk megtérésnek? Biblikusán azt, amikor egy bűnös 
bánkódik a vétkei miatt, megbánja azokat, elfogadja Krisztus bocsána
tát, és személyes közösségre jut Jézussal. Mit nevezünk ébredésnek? 
Biblikusán azt a megmozdulást, amikor Isten Szendéikének kiáradása 
nyomán tömegek térnek meg és szentelik magukat az Úr szolgálatára 
és dicsőítésére. A keresztyének számára első a Biblia és csak azután 
anyagi, tudományos, társadalmi és politikai megoldások, mert ez a vi
lág elmúlik és csak Isten igéje örökkévaló. Hogy viszonyúk egymás
hoz a teológiai tudomány és az ébredés? A teológiai tudomány ébre
dés nélkül száraz szalmacséplés. Az ébredés teológiai tudomány és 
kritika nélkül elposványosodik. Hogy viszonyul egymáshoz a refor
máció és az ébredés? A reformáció a biblikus hitet és tiszta tanítást 
hangsúlyozza, az ébredés biblikus hitet és élményt lát fontosnak.

Előadását a jövendő lehetőségeivel zárta.
- Jövendőnkről Jézus föllebbenti a fátylat: „Ha engem üldöztek, 

titeket is üldöznek majd. Aki megtagad engem az emberek előtt, én is 
megtagadom mennyei Atyám előtt. A gyülekezetekből kirekesztenek 
titeket és azt gondolják, hogy istentiszteletet cselekesznek, de aki 
mindvégig állhatatos marad, idvezül.”

Nagy István és Szűcs Géza nem voltak a Betlehemi Egyesület tag
jai, de hajlottak volna rá, hogy egyházon belül evangéliumi társaságot 
alapítsanak. A hosszú szünet alatt Balajti Béla tárgyalt velük, és elha
tározták, hogy ezen a csendesnapon létrehozzák az Újuló Református 
Társaságot. Papírra vetették szabályzatát, kiosztották a feladatot, és si
etve tagokat toboroztak. Szünet után Kerekes Péter lehetőséget adott a 
hozzászólásra. Először Balajti állt föl.

- Újra gratulálok Kerekes Péternek és a Betlehemi Egyesület tagjai
nak, hogy karizmatikus vezetőt választottak a még működő közösségnek. 
Köszönjük, hogy előadásában kiemelte a lényeget. Szeretném, ha néhány 
pontját világosabban megfogalmazná. Először is: minden Isten akaratából 
történik, Ő tesz királyokat és dönt királyokat. A Római levélben olvassuk: 
,Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságnak.” Pál apostol 
idejében a római császár uralta Zsidóországot és a fél világot. Kérdésem, 
hogy a misszió érdekében mindenestől engedelmeskedjünk-e a mai rend-
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szemek, mikor tiltakozzunk? Másodszor: Református Egyházunk jogos 
bírálatát hallottuk. Kötelességünk őrizni dogmatikai tisztaságát úgy, mint 
szemünk fényét. Kérdésem, hogy csak hitetlen papok árthatnak az evan
géliumnak, vagy szenteskedő farizeusok is? Csak bíráljunk, vagy gyó
gyítsunk is? Harmadszor: a felébredt közösség érzékeny szívek rózsaiila- 
tú álmodozása, vagy pedig reális szolgálat ünnepen és hétköznapokon? 
Hála Istennek, hogy a Betlehemi Egyesület áldott munkát végez. De mi 
lesz a kívül maradókkal? Lehetséges-e a református egyházba való beol
vadása? A szünetben sokan ostromoltak azzal, hogy fogjunk össze kint és 
bent lévők testvéri közösségének erősítésére.

A jelenlévők kétharmada - a betlehemisták kivételével - helyesel
te, szünetet indítványoztak, hogy megbeszéljék a fölvetett javaslatot. 
A szünetben Nagy István kifogásolta, hogy kisebbség uralkodjon a te
ológusok kétharmada fölött, ezért szükséges az Újuló Református 
Gyülekezeti Társaság azonnali létrehozása.

- Elnöke?
Bélára mutatott.
- A Betlehemi Egyesület kiváló tagja áll itt mellettünk Ugye vállalod? 
Rejtegette az örömét.
- Illetlenség magamat ajánlani.
- Bízd ránk!
Szünet után ismét folytatták a gyűlést. Nagy István volt az első. - 

A többség képviseletében szólok. Kérem, hogy alakítsuk meg az Úju
ló Református Gyülekezeti Társaságot, aminek betlehemisták és má
sok is tagjai lehetnek. Lelkesedéssel fogadták.

- Ha ilyen egyetértés van közöttünk, akkor cselekedjünk közös 
szolgálatban Krisztusért és egyházáért. Elnököt javasolok a testvéri 
egység bizonyítása érdekében, Balajti Bélát.

Jelenlévők kifejezték a tetszésüket. Balajti jelentkezett.
- Én a Betlehemi Egyesületben is tartózkodtam a jelölésemtől, le

gyen más valaki helyettem.
Nagy István türelmetlenül félbeszakította:
- Szavazzunk! Aki Balajti Bélára, nyújtsa fel a kezét! - A többség kar

ja föllendült, a betlehemisták tartózkodtak. - Ellene? Senki? Balajti Bélát 
megválasztott elnöknek fogadjuk el. Kérem, hogy ismertesse szándékait.

Felállt, hosszú szünetekkel fogalmazott.
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- A többség elhatározását alázatosan elfogadom. A Betlehemi 
Egyesületnek továbbra is tagja maradok. Célom a Krisztust hívők kö
zösségének erősítése, gyarapítása, az evangélium hirdetése adott kö
rülményeinkben. Isten igéje mutasson irányt. Jézus Krisztus, Aki vi- 
rágvasámap Jeruzsálembe vonult, a templomból kiűzte a kufárokat, de 
békében hagyta a különféle farizeus, sadduceus, szikárius vallási cso
portokat, mert Isten kertjében sokszínű növények virágzanak.

Amint elhagyták a termet, a többség meggyőződése volt, hogy 
szakadás történt a keresztyének között. Rosszul esett Balajtinak, hogy 
elmaradt Kerekes Péternek és a Betlehemi Egyesület tagjainak gratu
lációja. Másnap Zsófinak újságolta:

- Képzelje, hogy megválasztottak az Újuló Református Gyüleke
zeti Társaság elnökének.

- Miért vállalta el?
- Igyekeztem volna kitérni, de a többség kényszerített arra, hogy 

minél többen sorakozzunk föl az evangélium zászlója alá.
Névjegykártyát nyomatott: „Balajti Béla az Újuló Református 

Gyülekezeti Társaság elnöke. Debrecen Református Kollégium.” Hét
főn Martfuy professzor a teológia folyosóján galléijába ragadott:

- Tiszteletes úr, holnap 2-kor a szemináriumban várom.
Martfűy racionalista, liberális, nemzetközi hírű tudós volt. Óráin 

grammatikailag bebizonyította, hogy a zsidók Egyiptomból szabadul
va apály idején keltek át a Vörös-tengeren, isteni csoda nélkül. Jerikó 
városa nem létezett. Ézsaiás próféta 53. része nem Jézust, hanem a 
zsidó népet példázza. Jónás könyve irodalmi tanmese. A Betlehemi 
Egyesület egyház az egyházbán, hogy kiszakadjon belőle.

Balajti megijedt, hogy mi baja lehet a professzorral? „Csapdát állí
tott, hogy lebuktasson egy pietistát, engemet?” Másnap pontosan 2- 
kor nyitott be az ószövetségi szemináriumba. A professzor feltűnő ba
rátsággal nyújtott kezet, és a tárgyra tért.

- Figyelem a tiszteletes úr tanulmányi eredményét, látom, hogy 
igyekvő teológus. Hallom, hogy megválasztották az Újuló Református 
Gyülekezeti Társaság elnökének. Örülök, hogy elvállalta, mert ezek a 
betlehemisták gőgös szektások. Az egyház nem gittegylet, hanem állandó 
reformáció, megújulás. Szeminaristát keresek, vállalja? Jól képezheti ma
gát a könyvespolcok hangulatában. Kiszolgálja az érdeklődőket.
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Balajtinak jól esett a bizalom, hiszen a teológiai hallgatók kivált
ságnak tekintették, ha valamelyik professzor szeminaristának fogadta 
maga mellé.

- Köszönöm, professzor úr, a megtiszteltetést.
- Azt ajánlom, hogy foglalkozzon Deutero Ézsaiás hermeneutikájával.
- Szívesen, professzor úr.
- Lásson hozzá, mert jövő hét kedden délután megnézem, hogy 

mire haladt!
Balajti fölszabadultál! távozott. Társai arról vitatkoztak, hogy mi

ért őt, és miért nem Kerekes Pétert, a kiváló hebraistát választotta 
Martfűy professzor? Kedden a szeminárium könyvtárban olvasott, 
amikor Martfiiy benyitott rá.

- Látom egészen jól halad. Hogy megy az Újuló Református Gyü
lekezeti Társaság? Nagyon szükséges a megújulás, mi professzorok is 
ezen fáradozunk. Mondja csak, összeszámolná nekem, hányán foglal
koznak a megújulással?

- A százhuszonhét teológus közül közel hatvanan, de az orvosi, 
bölcsészeti és természettudományi karból is csatlakoztak hozzánk.

- Szeretném ismerni őket. Összeállítaná a névsort? Szoktak rend
szeresen találkozni?

- Igen, professzor úr, és nyilvánosan hirdetik az összejöveteleiket. 
-Hol?
- Kedden reggel a 18-as teremben, pénteken a teológia 3-as termében.
- Mit csinálnak?
- Ének, bibliaolvasás, beszélgetés, ima, ének.
- Politizálnak?
Béla kissé bezárkózott, hogy miért érdekli a professzort, miért 

nem maradnak a Deutero Ézsaiás hermeneutikájánál?
- Nem politizálnak, csak év elején hoztak föl ilyen témát. Az évnyitó 

csendes napon csak úgy excursusban, egyház és állam viszonyáról.
- Köszönöm, kedden jövök. - És jött.
- Tudja, tiszteletes, hogy külföldi segélyszervezetek élelemmel, 

ruhával, pénzzel támogatják az egyházunkat és a legjobb diákjaink 
közül valakit. Az Újuló Református Gyülekezeti Társaságot is segít
jük. Kérem, hogy bizalmasan, de törvényesen kezelje a pénzt legjobb 
belátása szerint. Hallgasson róla, mert sok az éhes száj.
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Asztalra tett 200 dollárt. Itt írja alá, és maradjon köztünk. Balajti- 
nak úgy tűnt, mint az álom. Aláírta, és mire fölnézett, a professzor már 
kint volt a szemináriumból. Ettől kezdve professzora kívánságára 
írásban és rendszeresen beszámolt az ifjúsági összejövetelekről.

Csathó Mihály a Betlehemi Egyesület vezetője többször is érdek
lődött utána, mert elmaradt a közösségi órákról. „Mi baja történhe
tett?” Balajti elnök Nagy István diáktársát jelölte titkárjának.

- Kérlek, menj el Miska bácsihoz, és mondd meg, hogy szolgálati, 
tanulmányi és tudományos munkáim rendkívül lefoglaltak. Ha egy kis 
lélegzethez jutok, azonnal sietek az órára és beszámolok magamról.

Katonai behívóját kedvetlenül bontotta föl. Sokáig forgatta kezében, és 
1944 nyara jutott eszébe, amikor büszkén viselte katonai mundéiját. Az 
oroszok elleni háborúra képezték őket, most meg Nyugat-Németország el
len orosz hadvezetéssel. „Most is a híradósokhoz osztanak be?” Elitalakulat 
volt. Öntudatosan lépett a laktanyába, mint jó képességű teológus, egy or
szágos társaság elnöke, és a nemzetközi hírű Martfuy professzor szemina- 
ristája. Az őr ellenőrizte behívóját és fejével intett: „Balra.” Hosszú asztal 
mellett ült a sorozóbizottság. Adatait szűkszavúan felvették, dossziéba zár
ták. Megkérdezte, hogy hová osztják be? Rászóltak: „Irány az orvos. Száját 
meg akkor nyissa ki, ha parancsolják!” Az orvos elsétált a ruha nélkül álló 
fiúk előtt, mindegyikre ujjával bökött: „Alkalmas!” Fejüket kopaszra nyír
ták. „Irány a ruharaktár!” Balajti habozott: Ilyen az elitgárda ruházata? Té
vedés történt? Az élelmesebbek már javában válogatták a lekopott ruhada
rabokat, párosították az elnyűtt bakancsokat. A szakaszvezető ráordított:

- Maga ökör, mit bámul? Azt hitte, hogy vőlegényi ruhába öltöz
tetjük? Siessen, mert úgy a valagába rúgok, hogy becsúszik a ruhák 
közepébe, és az anyukája se fogja megtalálni.

Akkor ébredt rá, hogy őt, az abszolvált egyetemi hallgatót, elnököt, 
nem a reguláris osztályba sorolták, hanem a munkaszolgálatosok közé - 
rövidítve MUSZ csavargók, munkakerülők, föleg olyan fiúk közössé
gébe, akiknek szülei 10-15 hold földön ga zdálkodtak, osztályidegennek, 
kuláknak bélyegezték őket. A munkaszolgálat reggel hatkor kezdődött: 
torna, mosakodás, sovány reggeli után egész nap villanyoszlopoknak ás
tak gödröket, aztán betonlapok hordására rendelték őket. Két hét múlva 
bérlakás építésénél segédkeztek. Teste és lelke halálosan belefáradt, aztán 
megedződött. A „muszosok” ismerkedtek egymással.
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- Te honnan?
- Apagyról, 15 hold földön gazdálkodnánk, ha engednék.
- És te apafej?
Megalázták a tegezéssel. Kihúzta magát:
- Én Balajti Béla abszolvált teológus, a Gyülekezeti Társaság el

nöke vagyok.
- Micsoda? Abszolvált meg teológus? Sose hallottam ilyet. Vala

mi vándorcirkusz?
Lesújtva magyarázta:
- Nem vagyok cirkuszos, hanem a Bibliával és egyháztörténettel 

foglalkozom.
- A Bibliával? Emberek írták és zavaros.
- A Biblia nem zavaros, hanem a te bűnös szíved zavaros, ezért 

jött Krisztus, hogy kijózanítson, újjá tegyen.
- Ki ez a Krisztus?
- A Megváltó, Aki szeret bennünket.
- Mitől váltott meg? A kommunistákat is szereti? A kulákokat 

meg utálja? Ha van Isten az égben, miért szakadt ránk ez a rohadt vi
lág? Miért engedi, hogy komiszabbul hajtsanak bennünket, mint falusi 
kondás a csűrhét? Ha van Isten az égben, miért van kommunista felső
ség és osztályidegen alsó réteg? Hol itt az igazság?

A munkaszolgálatosok lógtak, ha tehették. Balajti dolgozott, gú
nyolták is miatta: „A sírodat ásod, öcsém?” Kitoltak vele, ahol lehe
tett. Megroppantották lapátja nyelét, és amikor belenyomta a földra
kásba, kettétört. Lecsavarták talicskakerekének tartóvasait, és amikor 
megrakodva tolta, összecsuklott. Társai úgy tettek, mintha nem látnák 
és hátat fordítva röhögtek rajta. Az őrmester káromkodott:

- Maga klerikális barom, mit csinál az állam vagyonával? Törött 
lapátjával úgy magára húzok, hogy feje a hasába csúszik, és a köldö
kén kukucskál ki.

A politikai tiszt kihallgatásra rendelte.
- Hallja, klerikális! Hagyjon föl az imperialista politikájával, meg a 

vallás propagandájával. Ez volt az első és utolsó figyelmeztetésem! Értette?
- Értettem főhadnagy elvtárs.
Haptákba vágta magát, tisztelgett, katonásan sarkon fordult. A 

munkaszolgálatosok másnap csipkelődtek.
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- Pofaviziten voltál, klerikális?
- Igen.
- Hiszel még a jó Istenben?
- Igen.
- Add föl a hülyeségeidet!
Hátat fordított a csúfolódóknak, és beledűlt a munkájába. A kaszár

nyában lassan kibontakozott előtte a vallási helyzet. A nazarénus nem 
volt hajlandó uniformist ölteni, ezért a katonai bíróság 8 év börtönre ítélte 
azzal a nevelői szándékkal, hogy 8 év alatt megszereti az egyenruhát. A 
jehovistát megbilincselve hozták be, és ugyancsak börtönre ítélték. Az 
egyik baptista letagadta hitét, a másik nem dalolt, nem ment moziba, ma
gánzárkát kapott. Budapestről három református teológust hívtak ide. Az 
egyik hallgatott Krisztusról, mint a sír, a másik együtt tréfált a többiekkel, 
szidta vagy dicsérte a kommunizmust. A harmadikat talpnyalónak csúfol
ták, mert minden parancsot teljesített, hallgatott a hitéről és besúgta a ma
gánbeszélgetéseket. A politikai tiszt megint hivatta.

- Maga süket?
- Alázatosan jelentem, hogy nem vagyok süket.
- Örülök Balajti elvtárs, hogy jól hall. Nem szükséges orvoshoz 

küldenem, hogy kivizsgálják és gyógykezeljék. Emlékszik rá, hogy 
már hívattam a vallás miatt?

- Alázatosan jelentem, hogy emlékezem.
- Örülök Balajti elvtárs, hogy a memóriája is jó. Azt viszont saj

nálom, hogy beteges képzelődései vannak, és az a rögeszméje, hogy 
templomi szószéken áll és az alattvalóknak prédikál. Tévedett. Le
fitymálja a katonai törvényeket, összetéveszti a dolgokat. Megtanítom 
gondolkozni és a szabályzatok betartására.

- Becsületesen végzem a munkámat, a szabályzat szerint.
- Ne pofázzon, ha én beszélek! Ha már az iskolában nem tanítot

ták illemre és gondolkozásra, akkor mi pótolni fogjuk. Sajnos ez ne
künk veszteséges, mert két napra kiesik a nemzetgazdasági munkából. 
Tudja, hol lehet jól elmélyülni? - Balajti hallgatott. - Ha ezt se tudja, 
akkor én megsúgom: a magánzárkában. Csönd és sötétség veszi körül, 
szabadon szárnyalhatnak gondolatai. Hátra arc! Mars ki!

Két katona vasmarokkal hátracsavarta kezét, percek alatt csörrent 
mögötte a cellaajtó. Állni, guggolni se volt hely, bűzös levegő fojtogatta.
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Először is rájött arra, hogy besúgókkal dolgozik együtt. Egyik az a talp
nyaló református teológus, aki minden lében kanál, és engedélyeket kap 
az eltávozásra. Másik az a ragyásképű alacsony, sunyi fiú, aki ólálkodik 
körülötte. Lehet, hogy egymásra is vigyáznak, mert a diktatúrában min
denki mindenkit figyel. Hallotta, hogy a pártiskolán a kézjeleket is tanít
ják, hogy a süketnémákat is ellenőrizhessék a véleményükről. Keresztyé
nek között is lehetnek besúgok? Másodszor fölismerte, hogy a Párt ki
számíthatatlanul dönt saját embereiről és a keresztyénekről is. Van, akit 
békén hagynak, mintha nem is léteznének, van, akit halálba kergetnek ár
tatlanul. Fölemelnek és lenyomnak, mert a kommunizmusban minden bi
zonytalan, ma ünnepelik, holnap felakasztják. És a keresztyének? Közö
nyösek vagy ellenálló reakciósok, akik az Úr büntetésének tekintik az ate
izmust és harcolnak ellene. És keresztyén szimpatizánsok, akik zsidónak 
zsidóvá, kommunisták között kommunistává lettek, látszatra becsületesen 
dolgoznak, ha pedig nem látják őket, szabotálnak.

Két nap múlva karikás szemekkel, erőtlenül hallgatta a főhadna
gyot.

- No, klerikális! Gondolkozott és tanult valamit?
- Jelentem alássan, gondolkoztam és tanultam.
-Mit?
- Azt, hogy dolgoznom kell becsületesen, mert legfőbb érték az 

ember, a munka és...
- És? Látja, milyen hasznos volt ez a két nap? És mit tanult még?
-Azt, hogy mint Istent hívő, mégis megbízhatatlan, osztályidegen 

vágyok.
- Nézze Balajti elvtárs, mi 99 százalékig megbízunk magában, 

egy százalékig nem, és az egy százalék lenullázza a 99-et. - A tiszt 
barátságos hangnemre váltott. - Segíteni akarok magán, mondok én 
valamit. Maga okos és művelt, hangadó kolompos a nyájban. Tudja 
mit? Álljon elő állománygyűlésen és mondja ezt: „Vallásos voltam, 
mert félrevezettek, de már rájöttem, hogy nincs Isten. A tudomány is 
bebizonyítja. Hátat fordítok az egyháznak, kilépek belőle, és ezennel 
kérem a kommunista pártba való fölvételemet, hogy munkámmal a 
szocializmust építsem.” Mi pedig áthelyezzük a reguláris hadtestbe, 
ahol politikai tisztet faragnak magából. Szolgálati lakás, emelt fizetés, 
kiadós szabadság és a többi előnyök. Hallgasson rám, segíteni akarok.
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- Köszönöm főhadnagy elvtárs jóindulatát, de én Krisztust hívő 
keresztyén vagyok.

- Ennyire gúzsba kötötték a vallás zagyvaságai? Mars ki, mert 
látni sem akarom.

Másnap az őrmester és a szakaszvezetők kíséretében végig kutatták a 
szobákat. Fölforgatták az ágyakat, kiborogatták a személyes holmikat, 
megtalálták az állam tulajdonát képező lopott kalapácsot, colostokot, kő
műveskanalat és Balajti Bibliáját. Az őrmester káromkodott.

- Mi ez?
- Biblia.
- Mire használja?
- Olvasom.
- Klerikális, maga megbolondult! - A Bibliát kettészakította, föld

re dobta és rátaposott. - Jegyezze meg klerikális, hogy nincs Isten, 
mert ha volna, akkor most rám ütne. - A Bibliára köpött.

A szoba lakói mozdulatlanul figyeltek. Őrmester és szakaszveze
tők káromkodva, vidáman kivonultak, mint akik jól végezték a felada
tot. Másnap délelőtt a kaszárnya tetejéről szélvihar lesöpört egy csere
pet, ami éppen az őrmester fejére esett. Összerogyott, félórán belül 
meghalt. A katonák összesúgtak, hogy ráütött az Isten.

A zászlóalj-ünnepélyen Balajtit kérték, hogy szóljon. Szíve torká
ban kalapált, nyelve kiszáradt, alig tudta formálni a szavait, aztán 
megbátorodott.

- Munkaszolgálatra osztottak bennünket. Kötelességünk becsület
tel dolgozni népünkért és a béke megőrzése céljából. Én Isten kezéből 
fogadom el beosztásomat és helyzetemet, mert Neki tartozom felelős
séggel.

A fiúk megtapsolták, a pódiumon ülő parancsnokok is kényszerű
ségből. Másnap a politikai tiszt magához parancsolta. Aggódva talál
gatta, hogy megint 2-3 nap sötétzárkába csukják-e?

- Érdekesen beszélt az ünnepélyen, Balajti elvtárs. Magának tu
lajdonképpen a tisztiiskolán volna a helye.

Tizenkét hónap múlva leszerelték. Esteledett, mire hazaért. A Tí
már utcánál visszagondolt múltjára, ahol földre tepertők. „Milyen for- 
gandó, pillanatonként változó az élet. Emberek, célok, épületek, kö
rülmények változnak, én is változók, de az Ige örökkévaló.”
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Otthon meglepetéssel fogadták. Öröm és bánat ült az arcokon, 

amint csókolta anyját és testvéreit.
- Édesapám?
Édesanyja hangja elcsuklott.
- Nem írtuk meg, fiam, volt neked elég bajod. Apádat kirúgták a 

gyárból, mert osztályidegen, és ráfogták, hogy Amerikának kémkedik, 
mert az öccsétől kapott levelet, aki 1945-ben hajózott a tengeren túlra. 
Bírósági tárgyalásról hazajövet a Miklós utcán teherautó szaladt fel a 
járdára, és apádat halálra nyomta. A vétkes sofőrt még nem találták 
meg. Rám parancsoltak, hogyha élni akarunk, akkor szűk családi kör
ben temessük, és csukjuk be a szánkat. A teherautó cége hozzájárult a 
temetés költségeihez.

Édesanyja zokogásba fulladt. Bélának eszébe jutott, hogy egyszer azt 
súgták neki a kaszárnyában: „klerikális, hagyj föl a missziózással, mert 
úgy eltüntetnek, hogy lábad porát sem találják többé”. Rendbe szedte 
magát, és Zsófihoz rohant. Izgatottan csengetett. Zsófi nyitott ajtót, rámo- 
solygott A fiú nagyokat nyelt, magába szívta Zsófi lényét, és szerelmes 
pillantásokkal csudálta koszorúba fonott barna haját, magas homlokát, 
élénk, csillogó kék szemeit. Jellegzetes orr, vékony piros ajkak, karcsú 
derék, gyönyörű lábak. Csupa mosoly és pici gödröcske az arcán.

- Isten hozta Béla. Leszerelt? Megférfiasodott. Szüntelenül imád
koztunk magáért.

- Zsófi! Maga pedig megszépült. - Alig várta, hogy négyszem
közt legyenek, de a lány elhárította.

- Először a szüléimhez.
Bementek a szülőkhöz, akik kedvesen fogadták.
- Leszereltél, tiszteletes uram? - nézett végig rajta az édesapa.
Jól esett a megszólítás, hogy már nem barom, idióta, mint a ka

szárnyában, hanem tiszteletes. Igyekezett rövidre fogni beszámolóját, 
hogy mielőbb Zsófival lehessen. Udvariaskodott: „És professzor 
úrék?” Benedek apa elmosolyodott.

- Köszönöm, jól és állástalanul, mert elbocsátottak az egyetemről 
mint osztályidegent, mai zsargonnal bélistáztak. Aztán újabb hivatalos 
értesítés, hogy „tekintse magát megholtnak”. Holttá nyilvánítottak, se 
nyugdíj, se munkahely, se kenyér, semmire sincs jogom. Változatos
ság okáért a körzeti párttitkár följelentett kézigránát- és fegyverrejte-
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getés miatt. Házkutatás alatt puskát dugtak a matracom alá, amit nem 
érintettem. Statáriális bírósági tárgyalás: élet vagy halál? Két keresz
tyén bíró is bekérte magát a rögtönítélő tanácsba, és bizonyítékok hí
ján, szabadlábra helyeztek. Este azonban az ÁVÓ letartóztatott hat 
hétre. Kiszabadultam. Hol fogadnak még be engem? Elmentem a Kis- 
templomba, meghallgattam Csathó Mihályt, és megadtam magamat 
Krisztusnak, Aki elfogadott. Állásomat, vagyonomat, tekintélyemet 
elveszítettem, a drága kincset, Krisztust megnyertem.

Mély csend után folytatta:
- Aki álnokul följelentett, a körzeti párttitkár ötéves fia forró víz

be esett és belehalt... Zsófival is akarsz beszélni? Csak röviden, mert 
nagyon fáradt. Kora reggelenként indul irodai munkájába, és a család 
terhét is hordozza.

Végre együtt. Zsófi tágra nyílt szemekkel hallgatta Béla beszámo
lóját, aki úgy állította be, mintha körülötte forgott volna az egész ka
szárnya.

- Jézusról is bizonyságot tehetett?
- Természetesen. Kaptam is érte két nap sötétzárkát. Volt időm 

gondolkozni és imádkozni. Kibírtam. Zászlóalj-ünnepségen engem vá
lasztottak ki a beszédre. Megvallottam Krisztust. Tapsoltak és a poli
tikai tiszt négyszemközt gratulált: „Jól beszélt, tiszteletes.”

Egymás lényébe merülve kortyolgatták az illatos teát. Zsófi men
tegetőzött.

- Testvérektől kaptunk hársfavirágot, bocsásson meg, hogy cukor 
nélküli, mert csak holnap válthatom be cukorjegyünket. Citromot meg 
1944-ben láttunk utoljára.

Gyorsan szálltak az órák, percek, az édes pillanatok.
- Holnap is jöhetek?
- Munkaidő után itthon vagyok.
Álltak és nézték egymást. Béla remegve ismételgette, hogy „akkor 

megyek... megyek...” Zsófi kezét szorongatta és elszánta magát:
- Engedje, hogy megcsókolhassam.
- Az Úr ezt is megszenteli. Milyen jó szeretni.
A fiú csókot lehelt a pironkodó leány homlokára.
Bejelentkezett a püspök úrnál, hogy leszerelt. Titkára fogadta, és 

vállon veregette.
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- Megjöttél, tiszteletes úr? Kibújtál az angyalbőrből? Hogy érzed 
magad civilben? Mialatt szocializmusunkat építetted a katonaságnál, az 
alatt történt egy és más az országunkban és a városban. A teológia kiköl
tözött az egyetem épületéből, átadta helyét a Természettudományi Kar
nak. Ismét a Református Kollégiumban működik, mint valamikor régen, 
állami támogatással, az Egyházkerület tulajdonában. A Betlehemi Egye
sület önként feloszlatta magát, beolvadt Református Egyházunk testébe. 
Az Újuló Református Gyülekezeti Társaság vegetált az elnök nélkül. 
Majd vizsgáljátok felül az egyházhoz és az államhoz való viszonyotokat. 
Csathó Mihályt áthelyezték Szegedre, egyelőre szünetel a kistemplomi 
evangélizáció. Államilag reformálták a gyülekezési szabadságot, enge
dély nélkül tilos csoportosulni. Hogy vagy? Megizmosodtál. Nősülni sze
retnél? Lassan eljön az idő, hogy puha, kicsi fészket készíts a kis madár
kádnak. Segít az Egyházkerület, személyesen átadom kihelyezésedet. 
Szeptember 1-jétől Törökszentmiklóson szolgálsz, mint segédlelkész. 
Főnököd kissé morózus és konzervatív. Majd fölüdíti a haladószellemű 
segédlelkész. írd alá, hogy átvetted! Vigyázz, mert a szituációnk kissé 
változott, mióta bevonultál! Viszontlátásra!

Balajti megörült, hogy nem valami por- és sárfészek alföldi faluba 
rendelték ki, hanem a kisvárosba, ahol majd kezdhet valamit.

Zsófi reggel 7-től délután 5-ig kitűnően dolgozott. Mivel „osztály
idegen” édesapja miatt az állami vízügytől létszámfelettiként eltaná
csolták, az ügyvéd éppen származására tekintettel fogadta föl a kitűnő 
munkaerőt. Béla aggódott miatta. Naponként az ügyvédi iroda előtt, 
idegesen sétálgatott, szorongott, hogy mikor fejezik már be a munkát? 
Végre fáradtan, sápadtan, és mégis mosolyogva Zsófi kilépett.

- Miért várt rám kedves? Van magának elég dolga, és pihenni kel
lene a kemény katonai szolgálat után. - Kézen fogva andalogtak haza
felé. - Hogy volt, mint volt a püspökiben? - kíváncsiskodott.

Béla kihúzta magát.
- Szeptember kjétől Törökszentmiklóson segédlelkész vagyok, 

^egyezkedjünk el!
- A szüleimtől függ.
- Kérdezze meg őket!
Otthon Zsófi szorongva ment át szülei szobájába, és lágyszívű 

anyjának, szigorú apjának elrebegte a szándékukat.
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- Lánykérés nélkül? - Ráncolta össze homlokát az illemet és ha
gyományt tisztelő szigorú apa.

Zsófi lesütötte szemét.
- Éppen azért jött hozzánk most. Ha szüleim bele egyeznének, ak

kor én hozzá mennék feleségül.
- Küldje be a kérőjét -enyhültek a szülők.
Béla zavartan ült le, nehezen fogott hozzá.
- Befejeztem a teológiát kitünően, jeles diplomát kaptam, az Újuló 

Református Gyülekezeti Társaság elnöke vagyok, letudtam a katona
ságot és szeptember 1-jétől Törökszentmiklósra rendeltek ki. Lakást, 
fűtést biztosítanak. Isten látta, hogy nem jó az embernek egyedül len
ni, ezért Zsófira gondoltam, ha tetszenének hozzájárulni.

- Megvizsgáltátok az Úr előtt fiam?
- Igen, mind a kerten bizonyosságot kaptunk rá.
- Akkor Isten áldásával mi is hozzájárulunk.
Azon az éjszakán Béla kiült villalakásuk erkélyére, és az ezüstszí

nű holdfény lágy csöndjében visszagondolt eddigi kalandjaira:
- Lenke és Magda fölizzottak és kihűltek. Vártak tőlem valamit. 

Most Zsófiba vagyok szerelmes, aki először is adni akar. Nem meg
gondolatlanul vágunk bele, hanem felelősen az Úr összekötött ben
nünket. Együtt fogunk küzdeni, örülni és szenvedni.

Az eljegyzést Zsófiék lakásán tartották szűk, szerény családi kör
ben. Elmaradt a gyűrűcsere, mert a kommunizmus radikálisan fölszá
molta a „kapitalista csökevényeket,” például az ékszerboltokat. Jegy
gyűrűt hatósági igazolásra vásárolhattak megbízható személyek. Ettől 
függetlenül a család tagjai evangéliumi légkörben, gyűrű nélkül is jól 
érezték magukat. Először a szülők, azután a testvérek áldották meg a 
fiatalokat, akik fennállva egymás kezét fogva hallgattak. Végül az 
édesapa megengedte, hogy életükben először megcsókolják egymást. 
Zsófi és Béla tekintete huncutul egybevillant, mert már próbálgatták 
azelőtt, és most jobban esett nekik, mintha gyűrűt húztak volna egy
más ujjára.

Béla legszükségesebb holmijával utazott Törökszentmiklósra. Az 
állomástól közel két kilométert gyalogolt a parókiáig. A 60 év körüli 
lelkipásztor kedvetlenül nyújtott kezet. Arcát az életuntság vonalai ba
rázdálták.
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- Megjött? Szóval maga az, üljön le. Törökszentmiklóson renge
teget dolgozunk. Minden reggel fél 8-kor tartson istentiszteletet, ami 
évszázados hagyomány. Délelőtt 9-től 12-ig a hivatalban dolgozik. 
Délután heti háromszor hittanóra. Második vasárnaponként délelőtt és 
délután maga prédikál, a kazuáliákat: mint a keresztelést, esketést, te
metést én végzem. - Béla majdnem hangosan elszólta magát, hogy 
ugye azokért fizetnek. - A káplánlakásban két szoba, előszoba, kony
ha elég magának. Az ágy, szekrény, vaskályha az egyház tulajdona. 
WC a tornác végén. Tüzelőről idejében gondoskodjon. A házhoz kö
zeli szivattyús kútból iható vizet pumpálhat. Mosdótálban hidegvízzel 
frissítheti magát. Villanyvilágítás van, étkezéséről gondoskodjon. 
Szónoklatait a hagyományos gyülekezethez igazítsa. Voltak itt betle
hemisták, akik szidták a hitetleneket, hogy térjenek meg, de már el
hallgattak. A kommunista világban sokan itthagyták az egyházat, ki
hullott a férgese. Fizetése? Az államtól 300 Ft segély, vagyis kongnia, 
egyháztól havi 100 Ft. Ha okosan gazdálkodik, akkor megélhet belőle. 
Figyelmeztetem a törvények betartására. Jegyezze meg, amiket fölso
roltam. Kérdése? Ha nincs, akkor viszontlátásra.

Lehangoltan rendezgetett a parókiához közeli káplánlakásban. 
Dohos levegő és finom por lepte a kopott bútorokat. Az ágyat takaró 
pokrócból savanyú szag áradt. „Bezzeg Váncsodon habfehér ágyne
mű, dupla párna, meg... Éva kiszolgálása.” Másnap fél nyolckor a ha
talmas templom fő bejáratánál várta főnökét.

- Kövessen a papi székbe - biccentett A bajuszos kántor rövid or
gona előjáték után harsány hangon rákezdett az ének első szavaira, a 
többit már a lelkészre meg a tizenöt tagú gyülekezetre bízta.

Kilenctől tizenkettőig a lelkészi hivatalban adminisztrált és fogad
ta „ügyfeleit”, akik egyházi adót fizettek vagy temetést jelentettek. 
Néha benyitott rá a főnöke és szótlanul eltűnt. Hittanórán ellenőrizte, 
hogy kiket írattak be vallásoktatásra. Mindenki föltartotta kezét. El
kezdődött segédlelkészi pályafutása. Forgott, mint a verkli: reggel, 
délelőtt, délután, ünnepeken, hétköznapon lélektelenül. Reggelenként 
istentisztelet után néha az öregasszonyok elújságolták, hogy mi történt 
az előző káplán és a lelkész között.

Először a jeruzsálemi templom megtisztításáról prédikált.
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- A szent helyen az volt a szokás, hogy a templom külső udvarán 
vásárolták az áldozati állatot. Sokféle pénz forgott a római birodalom
ban. Pénzváltók is megjelentek, akikre ostort csördített Jézus. Befeje
ződött a régi, elkezdődött az új. Ézsaiás próféta által jelentette ki az 
Úr, hogy a régiek beteltek és újat kezdett. (Ézsaiás 42: 9.) Egyházunk
ban és magyar népünkben új fordulat tanúi lehetünk. Neked is szüksé
ges megújulnod. Istennek nincs szüksége félénk nyuszikra, hanem bát
rakra, akik mernek újat kezdeni. Szakíts bűnös múltaddal és indulj el 
Krisztus akarata szerint. Ámen.

Komjáthy József a világháború előtt és alatt híres lelkész volt. 
Szónoklataira még a karzaton ülő iskolások is odafigyeltek. Beválasz
tották országgyűlési képviselőnek, kinevezték püspöki tanácsosnak. 
Vidám, bohém társadalmi életéről beszélt a város. Nagy összejövete
leket, névnapokat, kártyapartikat, mulatságokat rendezett a parókián 
és még spiritiszta szeánszokat is, ahol mozgott az asztal, táncoltak a 
székek, megszólaltak túlvilági szellemek. A háború után elsorvadt az 
élet, mert az orvosok, állami tisztviselők, tanítók odahagyták az egy
házat. Az öregasszonyok azzal fejezték be a történetet, hogy „csak mi 
maradtunk meg, öregek. Ha elmegyünk a minden élők útján, meghal 
az egyház is, amit idáig fenntartottunk”.

- Mit tudnak az elődömről? - puhatolózott az öregektől.
Az asszonyok legyintettek rá.
- Az meg egy másik véglet, aki állandóan hajtogatta, hogy valami 

Kerekes Péter megtérítette. Nem cigarettázott, nem ivott, nem táncolt, 
nem voltak nőügyei. Túlzásba vitte, hogy mindig a megtérésről prédikált. 
Összeveszett a nagytiszteletű úrral, a kommunisták ráverték az ablakot, 
mert tudja, hogy itt mindenki figyel mindenkit. Éjszaka hurcolták el a 
családokat csecsemőtől az aggastyánig. A kis tiszteletes megijedt, nősülni 
akart, kérte az egyiket, másikat, negyediket, kikosarazták. Hol megné- 
mult, mint egy kődarab, hol azt hajtogatta, hogy őt üldözik és neki semmi 
sem sikerült. Hazajárt a szüleihez és az állomási pénztárnál jegyet kért a 
mennyországba. „Hová?”, kérdezte a jegykiadó. „A mennyországba!” 
„Megbolondult?” Nevetett a pénztárosnő és az utasok. Kitört belőle a 
düh, hogy őt mindig, mindenütt csúfolják és fenyegetik. Lefogták és be
szállították Szolnokra, onnan Budapestre az elmegyógyintézetbe. Az any-
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ja jött fia holmijáért, sírva összecsomagolta és elvitte. Van itt baj tisztele- 
tes úr, van itt elég.

Amikor lefekvés után Balajti eloltotta a lámpát, úgy érezte, hogy bű
zös lehelet csapódik reá. Az elődjét látta, amint kidülledt szemekkel köze
ledik felé, hogy megfojtsa. Megijedt, hogy őt is letartóztatják és eltünte
tik. Beképzelte magának, hogy ezen az éjszakán Zsófit és családját hur
colják el. Régen kapott tőle levelet. „Istenem, mi történt veled Zsófi?”

Megzörgették az ablakát.
- Ki az? - ugrott fel az ágyból, és szíve hangosan zakatolt, amint 

óvatosan kinyitotta az ablakát.
- Mi vagyunk, tiszteletes úr, haldoklik az apánk, és nem bírunk 

vele. A beszolgáltatásból lett a baja, mert lesöpörték a padlását és nem 
volt mit beadni. A hideglelés ágyba döntötte, ezért kiszállt hozzánk a 
bíróság, betegágyánál megtartották a tárgyalást és megbüntették 2000 
forintra. Hívtuk Komjáthy tiszteletes urat, aki ideküldött bennünket, 
hogy maga most az ügyeletes szolgálattevő.

Balajti felöltözött, táskájába tette Bibliáját, és ment a látogatói 
után. Vacogott a foga. Szerencsére közel laktak. A beteg szobájában 
bűzös, fullasztó, nyomasztó légkör sűrűsödött. A haldokló folnyögött: 
„Visznek! Ne hagyjatok!” Balajti énekelt, Bibliát olvasott, imádko
zott, és a beteg lihegése csöndesült, megnyugodott. Rövidet sóhajtott, 
amikor a lélek kiszállt belőle.

A beidézését ajánlva kézbesítették: Művelődési Osztály felszó
lítja, hogy kihágás ügyében jelenjen meg. ” Szorongással érkezett a 
Tanácsháza rideg épületbe. Idegenként érezte magát, riadtan meredt a 
művelődési osztály folyosóján lévő ocsmány szöveg rikító betűire: 
„Anyának szülni kötelesség, leányanyának szülni dicsőség. ’’ Nehezen 
találta meg az Állami Egyházügyi Hivatalt, bemutatkozott.

- Nagy baj van, lelkész úr! Ön illegálisan hitoktat olyan gyereke
ket, akik nincsenek beírva, mert a szülők nem kérték, sőt tiltakoztak 
ellene. Ugye ismeri az állam és egyház között létrejött Egyezményt, 
amit nem tartott be. Rendőrségi nyomozás után ügyét átadjuk a bíró
ságnak, mert a törvény még az egyházra is vonatkozik. A hitoktatási 
engedélyét ezennel visszavonjuk.

Porig lesújtva számolt be Komjáthy József lelkipásztorának.
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- Nagytiszteietű úr, én az iskolaév elején megkérdeztem, hogy ki 
az, aki beiratkozott. Mindegyik gyerek állította, hogy beíratták, az 
igazgató pedig nem adta ide a névsort.

Főnöke rezzenéstelenül hallgatta.
- Előre figyelmeztettem a törvényekre. Sajnálom, hogy ez történt. 

Tudja mit? Keresse föl az Állami Egyházügyi Hivatal elnökét Szolno
kon. Hátha tanácsolná valamiben?

Balajti kihallgatást kért és kapott a Hivataltól. Őszintén elmondta, 
hogy szeptembere l-jétől rendelték ki Törökszentmiklósra, és sem a 
főnökétől, sem az iskolaigazgatótól nem kapott névsort.

- Törvényesen kívánok dolgozni szocialista országunkban.
Az elnök bólintott rá.
- Értem a problémát, lelkész úr, mert fiatal, tapasztalatlan és most ke

rült ide. Utánanézek, jöjjön vissza október 3-án 11 órára hivatalomba.
Október 3-án szorongva utazott vissza Szolnokra. Az Állami Egy

házügyi Hivatal elnöke most is barátságosan nyújtott kezet.
- Örülök, hogy ismét találkozunk, az ügyet sikerült megoldani. 

Tudja, hogy csöndes forradalom van, most lépünk át a kizsákmányoló 
milliomosok és kapitalisták világából a szocialista egyenlőségbe. Elég 
volt a felsőbb 10.000 milliomos rabló gazdálkodása, elég volt, hogy a 
burzsoázia szívja népünk vérét, mint a pióca. Vége annak, hogy a mil
liomosok dőzsöljenek, a szegények pedig munka nélkül kóboroljanak 
és a kukában turkáljanak az élelemért. Mi, szocialisták egy boldog vi
lágot építünk. A marxizmus visszafordíthatatlan. Az egyház eltűnik, 
híre, hamva se marad. Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Nem az a cé
lunk, hogy a hittanosok száma maradjon, pláne, hogy növekedjék, ha
nem, hogy fölmorzsoljuk. Lelkész úr, csinálja a maga dolgát, mi is a 
magunkét, aztán meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Egyébként az 
engedélyt megadom, és megkérdezem, hogy érzi magát a városban?

- Köszönöm, jól.
- Hogy jön ki a főnökével? Miről prédikál? Kivel, kikkel találko

zik? Mi a véleménye róla?
Balajtiban fölvillant, hogy Martfuy professzor szinte szó szerint 

ugyanezeket kérdezte tőle. Röviden, visszafogottan válaszolt.
A lelkészi hivatalban Komjáthy főnöke szemüvege mögül leste a 

segéd lelkésze arcát.
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- Találkozott az Egyházügyi Hivatal vezetőjével?
- Igen, és visszakaptam a hitoktatási engedélyemet.
- Megmondtam előre, hogy nem lesz abból semmi.
Két nap szabadságot kapott. Zsófihoz rohant Debrecenbe, mert 

úgy érezte, hogy nem bírja nélküle tovább. Az ügyvédi hivatalnál vár
ta délután, mint máskor. Rájuk sötétedett. Kézen fogva sétáltak a Piac 
utcán hazáig.

- Zsófi! Éjszakákon át vergődtem miattad. Féltettelek a deportá
lástól. Hetek óta egy sort sem kaptam tőled.

- Én meg miattad aggódtam, kedves. Nem kaptam választ. Eltűn
nek a leveleink?

Megnyugodva utazott vissza Törökszentmiklósra. Aztán megint 
erőt vett rajta a csüggedés. „Uram, könyörülj rajtam! Zsófi! Zsófi!” 
Párnáját könnyezve szorongatta. Fáradtan ébredt, semmitmondó sza
vakkal prédikált. Kilenckor beült a lelkészi hivatalba. Közönyösen 
vette át Balogh János harangozótól a napi postát. Megélénkült, amint 
észrevette Zsófi keze írását és lélegzetét is visszafojtva, olvasta Zsófi 
vallomását:

„Kedves Bélám! Rabul ejtett a szerelem illata. Tőled áradt ez a 
csudálatos érzés. Napsütötte égbolt alatt nézel rám gyönyörű szeme
iddel. Karonfogva sétáltunk a Nagyerdőn, és azt suttogtad, hogy eltűn
tek belőled a régi vonzalmak, és csak én maradtam az egyetlened. 
Próbáltunk elszakadni egymástól, hogy nem ülünk össze, aztán szívre
pesve rohantunk új találkozóra, szent bizonyossággal, hogy összetar
tozunk.

Éjfélekig beszélgettünk a sétány padján. Hozzád bújtam, hajamat 
simogattad, kabátoddal melegítettél, karoddal átöleltél. Hajnalodon, 
mit bántuk ezt. Kezünk szorosan összezárult, szempilláink lecsukódtak, 
amint csókoltuk egymást.

Bélám! Sötét napok váltakoznak körülöttem, de szívemből kicsor
dul a szerelem. Érzem, hogy itt vagy mellettem és én a Te szívedben 
mindhalálig. Tudom, hogy szeretsz, és csak Jézusom szeret forróbban 
engem, mint Te, és csak Jézusom szeret Téged jobban, mint én. Epe- 
kedem utánad. Szüntelen imádkozom éretted azzal a hittel, hogy Isten 
kezében vagy velem együtt és az O szeretetétől soha senki, még a halál 
sem választhat el bennünket. A te Zsófid. ”
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Megbeszélték a házasságkötés időpontját: Jövő év március 20., 
vasárnap délután 2 óra, Debrecen. Zsófi gondosan válogatta és gyűj
tögette a legszükségesebb dolgokat. Észrevétlenül, mint a fecskema
dár, fűszálakból építgeti a fészkét. Boldogan írta: tegnap sikerült két 
vaságyat és két éjjeliszekrényt vásárolnom, kicsit rozsdásak, aztán 
majd fehérre festjük, és halványzöld takaróval leborítjuk.

Esküvőjükre nagy testvéri sereg gyűlt össze, diáktársai, sőt pro
fesszorai közül is eljöttek néhányan. Szülők és rokonság megilletődve 
nézték a fiatal párt. A megszüntetett Betlehemi Egyesület tagjai Deb
recen környéki falvakból, sőt távolabbi vidékekről is csoportokban ér
keztek, szívükben imádság, szeretet és a kezükben ajándékok.

A püspök adta össze őket. Az Efézusi levél alapján beszélt a há
zasság titkáról és csodájáról. Szavai elröpültek a vőlegény feje fölött, 
a fölét sem érintették. Gondolatai maga körül szálldostak, hogy ő és 
Zsófi itt állnak a templom közepén, és rájuk figyelnek. Istentisztelet 
után az imateremben gyűltek össze, igével köszöntötték őket, imával 
kérték az Urat és énekeltek. Az esküvői vacsora, elegánsan, szépen 
megterített asztalnál éppen olyan egyszerű volt, mint az eljegyzésen. 
Szülők és testvérek örvendeztek együtt. Balajtit feleségének mosolya, 
szépsége töltötte be. Másnap, indulás Mátraházára, ahol a református 
üdülő keresztyén, özvegy vezetője, Anyácska fizetett részükre hét na
pot. Mivel félje eltűnt a fronton, a Szentlélek indítására időnként ke
resztyéneket üdültetett saját költségén.

Mátraházáról haza Törökszentmiklósra. Komjáthy József a nagy 
ebédlőben röviden üdvözölte őket.

- Megjöttek? Örülök neki, és a káplánlakásban kényelmesen el
férnek. Szükség esetén forduljanak hozzám.

Mivel az öreg pénzbeszedő nyugdíjba ment, Zsófi nehezen bár, de 
megkapta az állását, havi 100 Ft-ért. Házalt és beszélgetett a gyülekezet 
tagjaival; voltak, ahol szívesen fogadták, máshol bezárták az ajtót előtte.

A kelet-európai államokban szovjet irányítással rakták le a szocia
lizmus alapjait és építkeztek reá. A rendőrség, katonaság legfelsőbb 
tisztikarában, magas állami hivatalokban, kulcspozícióban orosz elv
társak tevékenykedtek. Két irányba haladtak egyszerre, fölfelé és lefe
lé, illetve előre és hátra, vagyis más volt az elmélet és más a gyakorlat. 
Az elméleti jelszavak így hangzottak: „szabadság, egyenlőség, testvé-



103 
riség”, „Világ proletárjai egyesüljetek!” Újságcímek: Szabad Nép, 
Népszava, Népszabadság, Szabad Föld stb. A gyakorlat ellenkező 
volt. Internálták a lakosságot. A: Munkások. B: Parasztok. C: Értelmi
ségi (tanár, orvos, mérnök, ügyvéd...) D: Tisztviselők. E: Megbízha
tatlanok (lelkész, volt katonatiszt, volt miniszter, osztály idegenek...)

A bizonytalanságot azzal fokozták, hogy az állam egyszerre volt 
toleráns és kemény. Épített és megsemmisített. Ellenőrizték a lakossá
got, gerjesztették a félelmet és bizonytalanságot, a népbíróságok halá
los ítéleteket osztogattak, a budapesti Oktogon téren nyilvánosan 
akasztottak. A civil társadalmat brutálisan megszüntették. Internáltak 
okkal és ok nélkül. Pontosan kidolgozták az egyház fölszámolásának 
ütemét és módszerét: Lelkészek áthelyezése nagy gyülekezetből kicsi
be, kicsiből nagyba. Fegyelmi eljárással kiiktatni lelkészeket. Korhatár 
előtti nyugdíjazás. Teológiai intézetekbe marxista professzorok beépí
tése. Ökumenika tanszék állítandó föl az egyház likvidálására, illetve 
bevonni a kommunista építésbe. Teológiai hallgatók és gyülekezetek 
számának csökkentése. Egyházi alkalmazott csak munkaszolgálatra 
hívható be. Szemináriumokon kimosni az agyakat és beleplántálni a 
kommunista gondolkozást.

A pártbizottság vallási osztálya szakmailag hosszan tárgyalta azt, 
hogy elnézze vagy betiltsa a háznál való egyházi pénzbeszedést. Egy
előre szemet hunytak fölötte.
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Senki sem szolgálhat két úrnak
Máté 6: 24.

Válaszúton

Törökszentmiklóson a szokott mederben eseménytelenül csordogált 
az egyházi élet. A reggeli istentiszteleteken nyolcra apadt a résztvevők 
száma. Keresztelés, konfirmáció, házasságkötés nagy ritkán, mert beve
zették a névadó ünnepséget, a fiatal párokat pedig zenével, virággal, pi
ros szőnyegen adta össze az állami anyakönyvezető, és pezsgővel kínál
ta őket. Temetés egyszer-kétszer fordult elő hetenként, mert a gyászolók 
egyelőre ragaszkodtak a papi szolgálathoz, harangozáshoz, a temető is 
még a gyülekezet tulajdona volt. A kauzális családi szolgálatokhoz 
Komjáthy József ragaszkodott, nem az ige utáni vágytól és a család 
iránti szeretettől fűtve, hanem a stóladíjra számított.

Balajti ritkábban és felületesen olvasta a Szentírást. Hol van már az a 
forró, gyermekies, Jézus iránti szeretet? Zsófi néha szelíden átölelte.

- Kedves, az Úr igéje legyen fontosabb, mint a napi sajtó hamis 
cikkei és a sporteredmények.

Türelmetlenül felelt:
- Zsófi, a hívő ember legyen tájékozott abban a világban, amiben él.
A felesége nyugtalankodott.
- Hogyan látod az ébredést? Észrevetted, hogy apadni kezd az éb

redés árja? Mi lesz velünk?
- Konferenciát rendezek Törökszentmiklóson - határozta el hirtelen.
- Imádkozunk érette, hogy segítsen meg az Úr Jézus.
Béla nagy lendülettel hozzáfogott a szervezéshez. Először a volt 

betlehemisták tekintélyeseivel tárgyalt a programról, helyről és a kon
ferencia költségeiről. A testvérek lelkesedés nélkül hallgatták, mert 
emlékeztek az Újuló Református Gyülekezeti Társaság által okozott 
szakadásra, mondván „Szükségünk volna ilyen találkozóra, de először 
kérjük el az Úr kijelentését és áldását”.
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Nem nyugodott, és ha a betlehemista keresztyének elutasították, 
akkor országos hírű egyházi tanítókat, mint például Martfűy profesz- 
szort is meg fogja hívni, akik vállalták a fölkérést. Elképzelte a prog
ramot: csöndes nap a gyülekezeti teremben, záró istentisztelet a temp
lomban úrvacsoraosztással. Ő lesz a konferencia vezetője. Bejelentette 
Komjáthy József lelkipásztornak.

- Nagytiszteletű úr, akadozik gyülekezetünk élete, szeretnénk 
megmozgatni egy konferenciával.

- Mit akar maga?
- Gyülekezetközi konferenciát két hét múlva.
- Itt maga nem rendez semmiféle konferenciát!
Megszégyenülve írta fölkért előadóinak, hogy a konferencia idő

pontja eltolódik. Balajti lassan csillapodott a lelkészi hivatalban.
- Mi történik velünk? Az élet apró pillanatok sorozata, ami tegnap 

abszolút lényeg volt, az ma nulla. A piros-fehér-zöld nemzeti színű 
lobogóból csak piros maradt. Az ébredésből szép emlékek. Mi lesz az 
egyházzal, Magyarország és a világ történetével?

Az egyházkerület segédlelkészei Berekfürdőn találkoztak ötnapos 
továbbképző tanfolyamon. Téma az állam és egyház között 1948-ban 
létrejött Egyezmény. Az előadók részleteiben fejtegették jelentőségét:

- Egyházunk kereste és megtalálta útját olyan korszakban, ami
lyen soha azelőtt nem volt. Büszkék vagyunk rá, hogy először mi kö
töttük meg az Egyezményt és a költő szavaival: „Új idők, új dalait 
énekeljük.”

Balajtit az esperes-elnök az irodába hivatta.
- A tiszteletes úr címére szól - nyújtott át egy borítékot -, itt írja 

alá az elismervényt.
Izgatottan bontotta föl a folyosón. Feladó: Járásbíróság Szolnok. 

„Bíróság berendeli Balajti Béla törökszentmiklósi lakost, hogy június 
3-án Törökszentmiklóson történt baleset ügyében tanúként jelenjen 
meg. Távolmaradását pénzbüntetés sújtja, és karhatalom állítja elő.” 
Nem emlékezett a balesetre. Idézését bemutatta az esperesnek.

- Mit tegyek?
- Menjen, ez a kötelessége.
Szolnokon a járókelőktől érdeklődött, hol találja meg a Járásbíróságot.
- Menjen itt előre, és ott a térnél forduljon balra!
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Néhány lépés után sötétszemüveges férfi csatlakozott hozzá és 

halkan ráparancsolt.
- Természetesen viselkedjék, kövessen, senkivel szóba ne álljon. 

Mögötte is szemmel tartjuk.
Taxi fékezett mellettük, a rendőrségre szállították. A II. emelet fo

lyosóján belökték a párnázott ajtón. Középkorú civil ruhás férfi ült az 
asztalnál, pisztolyával játszott. A sötétszemüveges eltűnt, helyette 
fegyveres ávós kiáltott rá:

- Mit tart a kezében?
- Az irattáskámat.
- Tegye le! Nincs más a kezében?
Béla kezeit forgatva mutatta, hogy nincs. Az ávós gumibotjával 

ráütött.
- Ne játszadozzék az ujjaival! Menjen a cirkuszba szórakoztatni! 

Üljön le! És a vállára sújtott. - Elkezdődött a kihallgatás. - Apja neve, 
anyja neve, születéshelye, foglalkozása... Ismerje el a bűneit, hama
rább végzünk az ítélettel és magának is könnyebb!

Béla megrémült, amikor fölismerte, hogy nem a bíróságra, hanem 
az Államvédelmi Osztályra hívták.

- Mit ismeijek be?- dadogott.
A fegyveres ráütött:
- Álljon fel, ha kérdezik.
Vallatója sürgette:
-Az idő pénz, jobban jár, ha bevallja.
A fegyveres ismét ráütött.
- Maga süket?
Béla közel volt a síráshoz.
- Nem követtem el bűnt.
- Ne pofázzon! Üljön le! Hogy ül maga? Álljon fel! Hogy áll ma

ga? - És ütlegelte.
Balajti térde megroggyant, összeesett. Rugdosták, vizet öntöttek rá.
- Valija be!
-Mit?
- Ha nem tudja, akkor majd eszébe juttatjuk. Vigyed!
Leadta nadrágszíját és cipőfűzőjét. Bilincs csörrent a kezén, ma

gánzárkába csukták, mint a katonaságnál. Könyvet dobtak utána.
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- Olvasgassa, ráér, nem zavarjuk, és felismeri a bűneit!
Kábultan zuhant egy piszkos pokróccal leterített szalmazsákra. 

Hideg rázta. Egész éjjel hánykódott, fájó sebeit tapogatta. Reggel va
lami löttyöt nyújtottak be neki, délben valami főzeléket, amitől elment 
az étvágya. Este kihallgatásra vitték, mint tegnap, hogy vallja be. Zú
gó fejjel, zsibbadt tagokkal folytatódott a játék:

-Álljon föl! Üljön le! Nem érti, hogy álljon föl? Mire tanították az 
iskolában? - Gumibottal verték. A kihallgató tiszt élvezte a kínzást. - 
Eszedbe jutott már, te bitang? Kabalád van, hogy ilyen jól tartod ma
gadat? Megszabadítunk tőle. Vetkőzz meztelenre! Gyorsabban, mert 
az idő pénz! Ha bevallottad volna, már túl lennél rajta.

Balajti takargatta volna szeméremtestét, de a tiszt ráordított:
- Nyisd ki a pofád, te állat, hogy fentről lefelé vizsgáljalak, mert 

fejétől büdösödik a hal. Hajolj meg! Mit dugtál a valagodba? Meddig 
pucérkodsz a hivatalunkban? Szégyelld magad, te idióta! Öltözz már! 
Soha nem találkoztam ilyen barommal. Gumibotozták és nekivágódott 
a falnak. - Szimulálsz, te ganéj, majd kiszorítjuk belőled az igazságot! 
- Megláncolták és a magánzárkába vitték. Utána dobták az elrongyo- 
lódott törvénykönyvet. - Olvasd át reggelig, és húzd alá a törvénysze
géseidet!

Kínlódva fölkapaszkodott a vaságyra:
- Istenem, összetörték a csontjaimat, meddig alázol? Belehalok. 

Zsófi!
Reggeli előtt csikordult a zár, a kihallgató szobába vezették, az 

asztalon pisztoly és dosszié. Várta, hogy üljön-e vagy álljon? Mikor 
húznak rá gumibottal? Egész teste sajgott.

A tiszt vigyorgott és tegeződés helyett magázott.
- Eszébe jutott már tiszteletes?
- Nem emlékszem rá, -nyöszörögte.
- Akkor segíteni fogok. - Ujját megnyalta és a dossziéban lapoz

gatott. Száját csucsorítva sajnálkozott, mint aki súlyos hibák felett 
bánkódik. - Emlékeztetem: Debrecen Kossuth utca 47. Disznófejű 
nagyúmak nevezte Károsi elvtársat, aki börtönt szenvedett a népért. 
Hazajött a szovjet paradicsomból, hogy felépítse a fasiszták által le
rombolt országot. Magának disznófejű nagyúr? Károsi postabélyege
ket szembeköpdösött. Pártunkat és kormányunkat szidalmazta, hogy
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előnyben részesítjük a tagságot. Folytassam? A gimnáziumban meg
alapították a Debreceni Forradalmi Ifjúsági Szövetséget. Röplapokat 
terjesztettek, hogy ki az oroszokkal! Halál a kommunistákra! Fegyver
rel a szabadságért! Enyhített ítéletet, egy év és három hónap felfüg
gesztett büntetést kapott. Az Újuló Református Gyülekezeti Társaság 
részére átvett 200 dollárt. Hova lett a pénz? Folytassam? Debrecen Fő 
utcáján élő plakáttal sétálgatott, hogy evangélizációra hívogasson, 
amivel megzavarta az emberek gondolkozását. Volt engedélye a nép
butításra? Ki bízta meg vele? A váncsodi agitációjáról kérdeztük a 
püspök urat, és nem hallott róla, hogy aratás idején elvonja parasztsá
gunkat a munkából, és szájukból kivegye a kenyeret. Lelkész úrnak is 
szükséges a kenyér. Az egyetem épületében titkos összejöveteleken 
szidalmazták a Népköztársaságot. Az Újuló Gyülekezet bejelentette 
valahol törvényesen a megalakulását? Mondja, az apja tanította ellen
állásra? Nézze tiszteletes, mi szeretünk tudni mindenkiről mindent. 
Folytassam? Tudja, hogy mi jár ezért? Legalább két év börtön, ha le 
nem tűnik addig a színpadról. Most pedig a nyomozás adatait átadjuk 
az ügyészségnek. Nézze, kímélni akartuk magát. Határozott, törvényes 
vallatással. Maga intelligens, szuggesztív, népszerű ember, és ha be
vallja, ha fölhagy vele, akkor még együtt is dolgozhatunk. Segítő job
bot nyújtunk. Felelősnek érzi magát a családjáért és gyülekezetéért? 
Döntse el, ahogy akarja!

Balajti lelkében összeroppant, amikor fölvillant előtte, hogy min
den szavát és mozdulatát figyelték. Ottó? Lenke, vagy a Betlehemi 
Egyesület? Elbizonytalanult. Habozás után, rekedtes hangon nyögte:

- Nem tagadom meg a Bibliába vetett hitemet.
- Lelkész úr intelligens, mégis félreértett. Én nem a vallásától aka

rom megfosztani, hanem közös munkára hívom népünk és saját javá
ra. Ön idealista, én racionális marxista meggyőződéssel vallom, hogy 
a szocializmus végleg eltörölte, csirájában elfojtotta a rothadó kapita
lizmust, és közösségi társadalmat, maguk kifejezésével „kommuniót” 
építünk föl. Racionalisták és idealisták is dolgozhatnak együtt, egymá
sért a boldog jövendő felépítéséért. Én is hívő lennék, ha volna Isten, 
de hogyan higgyek abban, aki nincs! Lássa be lelkész úr, hogy mi 
kommunisták vagyunk többen pozícióban, és a talajt vesztett egyház, 
zsugorodik. Ne a kidűlő falat támogassa, hanem az építőket!
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- Keresztyén vagyok.
- Miért kerülgeti a felelősséget? Válaszoljon egyenesen: együtt 

építünk, vagy sem?
- Ateista és hívő?
- Ismételem, hogy igen, mint a lakóház építésénél együtt dolgoz

hatnak materialista és idealista kőművesek.
- Ha így értelmezi, akkor igen.
- Igen, számítottam kiváló ítélőképességére. Most pedig írásban 

rögzítsük, mert a szó elröppen, a betű megmarad. - Egy írógéppel ké
szített lapot nyújtott át. - Olvassa el, és itt úja alá - mutatta az ujjával. 
- Fedőneve: Meszmer.

Bélának fogalma sem volt a tartalmáról, csupán a jobb felső sa
rokban lévő III/I1I iktatószámot vette észre. Aláírás után megkérdezte:

- Mikor kerül ez nyilvánosságra?
- Naiv ember, ez a papír soha! Most pedig elkísérik a szomszédos 

bérház II. emelet 23-as szobájába. Fürödjön le, hozza rendbe magát, és 
holnap reggel 8-kor üljön be a mellette lévő étterembe.

Másnap 8 órakor kihallgató tisztje a sarokasztaltól intette magához.
- Hogy aludt az éjszaka?
Béla nem válaszolhatott, mert egy őszes, hivatalos férfi köszönt rájuk:
- Leülhetek? - A tiszt elébe tolt egy széket. - Hogyne, Karcsikám. 

Bemutatom a barátomat: Meszmer. - Balajti kezet nyújtott.
- Fodor Károly vagyok, a Belügynél dolgozok.
A vallató tiszt bocsánatot kért:
- Sajnos hív a kötelesség... Jó beszélgetést!
Gyors reggeli után Fodor közelebb hajolt Balajtihoz.
- Zavarhatnak bennünket, menjünk csöndesebb helyre. A szom

szédban a szürke bérház II. emelet 23-ba vezette Balajtit, aki megle
pődött rajta, hogy itt aludt az éjszaka. - Jól jegyezze meg a házszámot 
és emeletet, mert a jövendőben ez a találkozásunk helye.

Teázgattak. Fodor Károly a következőket ajánlotta:
- Berekfürdőn mondja azt, hogy a bírósági tárgyalás lezárult. Ez

után hazaszaladt a feleségéhez, mert gyengélkedett, de már jól van. A 
feleségének nincs mit magyarázni, mert konferenciázott, de a találko
zásunkról szigorúan hallgasson. Legközelebb október 3-án ugyaneb
ben a szobában várom. Készítsen egy kis beszámolót a segédlelkészek



110 

berekfürdői konferenciájáról, amit szaknyelven környezettanulmány
nak nevezünk. Elfoglaltságára tekintettel, mondjon le az Újuló Gyüle
kezeti Társaságról. Viszontlátásra!

Béla fájdalmai enyhültek, és testben-lélekben egy kicsit megerő
södve tért vissza Berekfürdőre. Mintha kicserélődött volna. Segédlel
kész társai a bírósági tárgyalásról faggatták, ő meg elintézte, hogy 
semmiség volt az egész. „Ha ezek tudnák, hogy nekem milyen nagy 
kapcsolataim lettek!” A konferencia elnökénél azzal indokolta távol
létét, hogy tárgyalás után hazaszaladt a feleségéhez, hogy ne aggód
jék. Az esperes legyintett rá.

Szolnok, október 3. A szürke bérház II. emelet 23-as ajtaján csen
getett. Fodor Károly nyitott ajtót.

- Jól utazott? Örülök a találkozásnak. Teával, szendviccsel kínálta 
Balajtit, és gondosan átnézte az elkészült jelentést. -A jövőben figyel
jen még a következő szempontokra: mivel foglalkozik Komjáthy lel
kész-főnöke, és részletezze a következőket, hogy...

Szolnok, november 10. Fodor Károly kérte, hogy havonként talál
kozzanak. A környezettanulmányt megdicsérte. Kapcsolatuk barát
sággá formálódott, mert mind a kettőjüknek szüksége volt a másikra. 
Segíthették vagy lebuktathatták egymást. Összetegeződtek. Fodor 
megadta budapesti hivatalának telefonszámát: 79-123.

- Ha bármilyen problémád lenne, hívjál telefonon. Érdekel azok 
névsora, akik hallgatják a Szabad Európa Rádiót, akik bírálgatják a 
városokban történő tisztogatást. Mi a véleményed Komjáthy József 
prédikációiról és kapcsolatairól? Kíváncsi vagyok Kerekes Péter teo
lógiájára, baráti körére és tevékenységére. Örülök, hogy környezetta
nulmányaid egyre jobbak.

Zsófi előtt hallgatott titkos kapcsolatáról. A bizalmatlanság látha
tatlan fala növekedett közöttük. Meggyőződése volt, hogy jobb, ha ő, 
a keresztyén ad információt, mint a hitetlen lelkipásztorok.

Három év alatt egy fiuk és egy kislányuk született. Zsófinak azt ha
zudta, hogy időnként Szolnokon a megyénél a hitoktatásról kell beszá
molni. Rémülten gondolt vissza: .^Álljon fel, üljön le! Folytassam? ... 
Titkos összejövetelek az egyetemen... Segítsen az építésben... Keresz
tyén vagyok... Nem kéijük vallása megtagadására... Itt íija alá!” Ösz- 
szerezzent, amint felesége vállára hajolt és letörölte izzadt homlokát.
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- Fáj valami, Kedves?
- Áh, semmi, kicsit elfáradtam.
- Ma éjjel rosszat álmodtam rólad, Kedves. Lecsúsztál a szaka

dékba és egy fa gyökerébe kapaszkodtál, hogy mélyebbre ne zuhanj. 
És megmenekültél.

Nevetését erőltette.
- Felejtsd el az álmaidat!
- Aggódom érted, Bélám.
- Bízzuk Istenre magunkat.
Este lefekvéskor Zsófi ijedten tapogatta férje kék foltjait.
- Mi történt veled Bélám?
- Futballoztunk a konferencia szünetében, fölbuktattak, és vélet

lenül belém rúgtak. Ebcsont összeforr. Kapcsold le a lámpát, mert ál
mos vagyok.

Egy káplánnak elég volt a ház, négytagú családnak már szűk és 
kényelmetlen. Legutóbbi beszámoló után, Fodor Károly a segédlel
kész körülményeiről érdeklődött.

- Hogy vagytok?
- Kinőttük a szolgálati lakást - panaszkodott.
- Keress nagyobb helyet - bíztatta Fodor.
- Hol és hogyan?
- Például Hajdúnánáson megürült a parókia, mert a lelkész tiltott 

hittanórákat tartott, és a lakásán fiatalokat fogadott. Fegyelmivel távo
zott. Többen pályáznak oda, beszélj a hajdúvidéki esperessel! Néma 
gyereknek anyja se érti szavát. Persze szigorúan egyházi ügyről van 
szó.

Balajti sejtette, hogy a Belügy már beszélt az esperessel. Kihallga
tást kért tőle, aki egy hét múlva fogadta.

- Esperes úr! Három éve káplánkodom Törökszentmiklóson, és 
úgy hallottam, hogy Hajdúnánáson megürült a parókia. Pályázhatnék?

- Elkésett a tiszteletes úr.
Balajti összerándult, hogy ennyit ér Fodor Károly szava. Becsapta 

vagy félreértette? Az esperes megismételte:
- Elkésett, tiszteletes úr, mert éppen tegnap esperes-gondnoki ér

tekezleten tárgyaltuk az ügyet és megválasztásra Balajti Bélát ajánlot
ták. Olyat, aki az ébredésből jött, kiválóan diplomázott, népszerű,
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szervezőképessége van és legalább három évig káplánkodott. Adja be 
pályázatát, részemről támogatom!

Hazafelé utazva próbálta összerakni a kockákat. Fodor Károlynak 
másokkal, lelkészekkel, esperesekkel, talán még püspökökkel is lehet 
kapcsolata? A Belügyben római katolikus és protestáns ügyosztály 
foglalkozik a páciensekkel? Az informátorok egymást is figyelhetik, 
mint lelkész az esperest, esperes meg a lelkészt? A megyei vagy az or
szágos pártbizottság dönt az egyházi személyekről?

A felesége féltőn csókolta meg.
- Miért hívatott az esperes?
- Megürült Hajdúnánáson a parókia, és kérte, hogy vállaljam el.
- Hova lett a lelkész?
- Azt mondták, hogy valami erkölcsi botrány miatt lemondott, és 

önként távozott.
- Miért éppen téged hívott?
- Pontosan ugyanezt kérdtem tőle. Az ébredésre, kitűnő diplo

mámra, meg alkalmasságomra hivatkozott.
- Féltelek, Bélám.
- Mitől féltesz? Attól, hogy az Úr nagyobb lehetőséget kínál a 

szolgálatunkra? Benne bízunk, de most hullafáradt vagyok. Bízd rám! 
- és magára hagyta feleségét.

Hajdúnánáson 1940. május 5-én verőfényes vasárnap délelőtt a 
püspök beiktatta dr. Kállay Sándort. Öt jelentkező közül, daliás meg
jelenése, finom modora, papi orgánuma által megnyerte a gyülekeze
tét. Magasröptű, szépen és szívhez szóló prédikációit és gondolatait 
megcsodálták. Fönt állt a szószéken égi magasságokban, lent pedig a 
földi élet piszkos országútján küzdő gyülekezet. Summa cum laude 
doktorált az igehirdetés tudományából. Disszertációjának címe: „Az 
explikáció és aplikáció szinonimája és diverziója”. Hajdúnánás büszke 
volt nagy tudású papjára, akiből rövidesen egyetemi tanár lesz. Kine
vezték püspöki tanácsosnak, és különféle tudós társaságokban elnö
költ. Azonban egy középkorú haldokló férfi betegágyánál súlyos vere
séget szenvedett. Amint elkezdte az előírt liturgiát, a beteg kínlódva, 
lihegve közbeszólt:

- Meghalok, segítsen, tiszteletes úr!
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Abbahagyta a szertartást.
- Ember, mindnyájan meghalunk.
- Mi lesz a halál után?
Megijedt saját semmitmondó vigasztalásától:
- Még ne gondoljon a halálra, hanem a jó Istenre.
- Én ateista vagyok, tiszteletes úr, bűnös, gonosztévő, aki csaltam, 

loptam, hazudtam. Elhagyott az Isten.
- Minden ember bűnös, és a jó Isten nem hagy el.
- Meghalok, segítsen tiszteletes úr...
A mellette lévő rémült családtagok valami erőt, vigasztalást vártak 

a lelkésztől, aki az igehirdetés tudósa volt. Idegesen lapozgatta Bibliá
ját, hogy mit olvasson belőle. A beteg sóhajtott, segítsen... és a szeme 
felakadt, lázrózsás arca viaszsárgára vált. A családtagok még biztatást 
vártak, ő pedig képtelen volt vigasztalni.

- Nyugodjanak meg Isten akaratában.
Megszégyenülve vánszorgott haza, mint egy koldus. A temetésen 

mély gondolatokkal ríkatta a gyászolókat.
- Elment a legjobb családapa, a legjobb férj, a kiváló dolgozó. 

Búcsúzik tőled feleséged, gyermeked, munkatársaid, szomszédok - és 
felolvasta a rokonság nevét. Részvétet kívánt a gyászolóknak, palástját 
a karjára véve, megszégyenülten indult a temetőből haza. Hová ment a 
férfi lelke? Egyáltalán van lelkünk? A megholt nevében búcsúzhattam 
az élőktől?

Az irattárból kiszedte a püspök körlevelét, amiben fölhívta lelki
pásztorok figyelmét, hogy evangélizációt tartsanak. Elhatározta, hogy 
a Betlehemi Egyesület főtitkárát hívja meg, aki esténként az óriási 
templomban csengő hangján és szívbemarkolóan ecsetelte a görön
gyös úton vergődő, bűnös, halál felé botladozó embert. „Kiagyalhatsz 
remek filozófiát, építhetsz monumentumokat, begyűjtheted a pénze
det, a tested porrá változik és mi lesz veled a halál után? A kérdésre 
egyedül Jézus válaszol. Hiszel-e te az Isten Fiában? Jó dolog, hogy re
formátusnak vallód magadat, templomba jársz, egyházi adót fizetsz, és 
keresztyénnek mondod magadat, de az utolsó ítélet napján azt kérdezi 
a Főbíró, hogy befogadtad-e szívedbe Jézust. Megtértél? Keresztyén 
azt jelenti, hogy Krisztus követője. Igéje, szava és Szentlelke által él 
benned a Krisztus? A keresztfán kihullott drága vére, szent, tökéletes
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áldozatáért elfogadtad Isten bocsánatát, hallod-e a Jó Pásztor hangját 
és követed-e a föltámadott Jézust? Az Úr téged hív mostan: jöjjetek 
énhozzám mindnyájan. Ne hurcold tovább a terheidet, hanem borulj le 
a kereszt alatt és kiálts fel: Hiszek Uram!”

Kállay Sándor tudós lelkésznek megnyílt a szeme és szíve, elhitte 
az evangéliumot és újjászületett. Most értette meg a homiletika, az 
igehirdetés tudományának lényegét, hogy Isten igét ad egy kiválasz
tott szájába, amit elmond azoknak, akikhez az Úr küldi. A lelkész to
vábbra is elnökölt a tudományos üléseken, de főcélja volt Krisztus 
hirdetése. Gyermek-istentiszteleten éneket tanított: „Engem szeret Jé
zusom, Bibliámból jól tudom. Mind övé a kisgyermek, erőt ad a gyön
gének."

Érdeklődni kezdtek a fiatalok. Először a lelkészi irodában, hogy 
mi a bűn? Bizonyítható Isten léte? Szerelem, munka, tanulás, politika, 
és mi van a halál után? Azt válaszolta, hogy van, amit hittel, van, amit 
értelemmel ragadhatunk meg. A keresztyénség lényege: hiszel-e te az 
Isten Fiában. A fiatalok egymást követve indultak el Jézus nyomában. 
Vasárnaponként zsúfolásig megtelt a templom. A csütörtöki bibliaórá
ra 2-300-an jártak, erősödtek a hitben, erősítettek másokat, látogattak, 
vigasztaltak és segítettek. Emelték a lelkipásztor fizetését és adomá
nyokat küldtek árvaházakba és szegény gyülekezetekbe, addig amed
dig... Ameddig a kommunista párt meg nem elégelte és az Egyház
ügyi Hivatal bekérette az esperest, hogy Kállay Sándort békés úton, 
egyházi törvények alapján likvidálja. Ügyeljen rá, nehogy a Szabad 
Európa rádió világgá kürtölje, hogy Magyarországon egyházüldözés 
folyik! Az esperes táviratban rendelte magához Kállay Sándort, mert a 
táviratnak nem marad nyoma.

- Nagytiszteletű úrra panaszkodnak egyházi és állami hatóságok a 
törvénytelen, illegális gyermek- és ifjúsági összejövetelek miatt. A pré
dikációival is baj van, mert gonosz emberekről és gonosz világról be
szélt, ami szocialista-kommunista államrendszerünkre is vonatkoztatha
tó. A kivizsgálás elkezdődött, és annak befejezéséig, mai naptól a haj
dúnánási szolgálatai alól fölmentem. Szűcs Gézát helyetteséül kineve
zem. - Az esperes hallott róla, hogy Balajti Béla és Szűcs Géza barátok. 
- Szabad országban szabadon dönthetünk. Három lehetőség közül vá
laszthat: Ónként és végérvényesen lemond lelkészi állásáról. A máso-



115 
dik: önként egy másik gyülekezetbe való elhelyezését kéri. Óvnám a 
harmadiktól, az egyházi és világi hatóságokkal való perlekedéstől. Ne 
ringassa bele magát abba, hogy megnyerheti a pert! Költségeit is a vesz
tes fizeti. Sajnálom, hogy így történt, maga kereste magának. Adok egy 
félórát, gondolja át, és jöjjön vissza! Ha a második esetet választja, ak
kor költözési kiadásaihoz közegyházunk hozzájárulhat.

Kállay Sándor keserűen csukta be az esperesi hivatal ajtaját. Deb
recen kirakatait bámulta. Befordult a Szent Anna utcán, ahol nyitva 
volt a római katolikus templom. A leghátsó padba roskadt és kétségek 
közepette imádkozott:

- Uram, miért? Mit vétettem az egyház és állam ellen? Ez ajuta
lom doktorátusomért, a gyülekezet föllendüléséért, a társadalomban 
végzett önkéntes munkámért? Ez a köszönet azért, mert 1944-ben éle
tem és családom kockáztatásával kommunistákat és zsidókat rejteget
tem? Uram, érdemes valakiért valamit tenni? Miért büntetsz? Megér- 
demlem. Vagy próbálgatod a hitemet? Uram, ne vígy engem a kísér
tésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Feje alácsuklott és könnyeit nyeldeste. Akkor eszébe jutott Dániel, 
aki Dárius perzsa pogány király parancsa ellenére az élő, az Ég és 
Föld Urát imádta, ezért dobták az oroszlánok vermébe. Az Úr meg
védte. Eszébe jutottak Jézus tanítványai, akik a Genezáret taván hajóz
tak át éjszaka. Szembefújt a szél, tombolt a vihar, de Jézus biztatta 
őket: Ne féljetek, veletek vagyok! Eszébe jutott a Hajdúnánáson tartott 
evangélizáció. Jézus meggyógyított egy vakot, akire emiatt rátámad
tak a zsidók. Jézus ismét találkozott vele, és megkérdezte: „Hiszel-e 
az Isten Fiában?” „Hiszek Uram.” És akit Jézus szeretett, aki szerette 
Jézust, azt kidobták a zsinagógából. A hitetlenek, bűnösök, ördöngö- 
sök maradhattak, nincs baj a „holt lelkekkel”, hitetlen papokkal, gyü
lekezeti tagokkal, akik semmibe veszik Jézust, de az élők és hitvallók 
útban állnak, mert a tanítvány nem lehet nagyobb Mesterénél. Kidob
ják maguk közül. Eszébe jutott Jób, a nagy szenvedő, aki elveszítette 
gyermekeit, vagyonát, tekintélyét, egészségét, és így fogadta Istentől: 
„Ha a jót elvettük, a rosszat ne vennénk el?” Az Űr adta nekem Haj
dúnánást, és az Úr vette el tőlem, áldott legyen Jézus neve.

Az esperes szúró fájdalmakat érzett a mellkasában. Világos volt 
előtte, hogy vagy neki vagy a hajdúnánási lelkésznek távoznia kell, és
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ha ellenállnának, akkor egyikkőjüket vagy mindkettőjüket eltüntetik. 
Elhatározta, hogy végrehajtja az eljárást, mert mint esperesre, na
gyobb szükség van az egyházban, mint egy lelkipásztorra.

- Ha én intézem Kállay ügyét, megértőbb leszek hozzá, mint a ná
lam fiatalabb, újdonsült vörös színű esperesek valamelyike. - Kállay 
visszament az espereshez. - Mit döntött?

- A másodikat, távozom Hajdúnánásról egy gyülekezetbe.
Az esperes follégezett.
- Jól tette, mert felelős családjáért, önmagáért, egyházunkért és 

dolgozó népünkért. Közben utána érdeklődtem és a Dunántúlon talál
tam egy olyan helyet, ami nagytiszteletű úr számára alkalmas: Gyűrű
fű. A lelkészi állás üresedésben, a parókia fala néhol repedt, a temp
lom toronyjavításra szorul, és elvándorlás miatt a falu lélekszám, 
csökken. Éppen ilyen energikus, képzett, evangéliumi lelkületű, bátor 
férfira van szükség. Nyugodtan téríthet és építkezhet. Összegyűjtheti a 
gyerekeket, ifjúságot, öregeket. Mivel új forradalmi világban élünk, 
ezért az egyházi és állami eljárás már küszöbön van nagytiszteletű úr 
ellen, ezért ajánlanám, hogy négy napon belül ürítse ki a parókiát, 
hogy a feljelentéseket visszavonják. Szűcs Géza beszolgáló lelkésznek 
is szükséges lakás Hajdúnánáson, nagytiszteletű urat pedig üres paró
kiával várják Gyűrűfun.

Kállay Sándor újságcikkekben olvasott Gyűrűfüről, mert cikkez
tek róla, hogy első falu lesz Magyarországon, amelyik megszűnik. 
Másfél év múlva, december 31-én, szerda reggel 9 órára tűzte ki az 
esperes a beiktatását, azzal a föltétellel, hogy se lelkészt, se gyüleke
zeti tagokat, se barátokat meg nem hívhat, mivel azok már úgyis az 
újesztendőre készülnek.

Kállay Sándor családjával Gyűrűfűre költözött ahol 150 ember la
kott. Egyetlen szobát használhattak. Zöldségtermesztésből, baromfi és 
sertés tartásából, valamint hívő reformátusok adományaiból tengették 
az életüket.

Kállay Sándor elűzése után az egyházkormányzat hozzáfogott a 
gyülekezet meggyúrásához. Szűcs Géza beosztott esperesi lelkészt 
küldte Hajdúnánásra, aki hosszan és unalmasan prédikált az engedel
mességről. A gyülekezet találgatta, hogy hová lett a lelkipásztor? Miu
tán lejött a szószékről, az úrasztalánál olvasta fel a hirdetéseket.
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- Sajnálkozva jelentem, hogy Kállay Sándor volt hajdúnánási lel
kipásztor szívproblémák miatt azonnal megvált a terhelő szolgálatok
tól, és egy nyugodt kis faluba, jó levegőre költözött. Kiadásaihoz egy
házmegyénk gyors segéllyel hozzájárult.

Valamelyik éles hangú asszony belekiabált:
- Nem igaz, mert nekem azt mondta, hogy makkegészséges, de a 

gyermek- és ifjúsági összejövetelek, valamint a gyülekezetben támadt 
ébredés miatt eltávolították.

Szűcs mentegetőzött:
- Igaza van, testvérem, mert nem csupán egészségügyi okokról 

van szó, hanem az állami és egyházi törvények megszegéséről is.
A gondnok számon kérte:
- Tessék mondani, mi volt a bűne? Az, hogy 1944-ben zsidókat, 

kommunistákat és üldözötteket rejtegetett? Az, hogy lehajolt a szegé
nyekhez, eljárt a hozzáfordulók ügyeiben? Az, hogy randalírozó fiata
lok megtértek, házastársak kibékültek és összegyűjtötte Krisztus bárá
nyait? Mit jelent a vallásszabadság Magyarországon? Volt vagy lesz 
bírósági tárgyalása?

Hatan-nyolcan is követelték, hogy azonnal hozzák vissza Kállay 
Sándort, mert ha nem, akkor beszögezik a templomajtót. Szűcs meg
ijedt a közbotránytól és alázatosan védekezett.

- A testvéreknek igaza van, de én csak az egyházmegye üzenetét 
adtam át, véleményüket jelentem a felsőbb hatóságoknak.

Az esperes ingerülten hallgatta Szűcs beszámolóját, a feje is zúgott.
- Maga kereste magának Gyűrűfűt. Magyarázza meg nekik, hogy 

Kállay Sándor nem akar, és nem is jöhet vissza. Válasszanak papot, 
akit akarnak!

Hajdúnánásról küldöttség utazott Gyűrűfűre. Sírva ölelgetették, és 
visszahívták szeretett papjukat.

- Drága testvéreim! Aki az ekeszarvára veti kezét, és hátratekint, 
nem alkalmas Isten országára. Isten bezárta a visszautat.

Csalódottan tértek haza. Megint hosszú, unalmas prédikáció kö
vetkezett. Szűcs Géza jelentette, hogy Kállay Sándor nem óhajt visz- 
szajönni, lehetőség sincs rá. A gyülekezet új lelkészt válasszon magá
nak. A gondnok lakásán megtárgyalták az ügyet, hogy egyhangúan 
Kerekes Pétert fogják meghívni lelkészüknek. Városukban született,
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áldott igehirdető és előadó. Beszéltek vele a biblika teológia szeminá
riumában, mert tanársegédi címre aspirált. írásba fektették, hogy ha az 
Úr és az államhatalom engedi, akkor örömmel vállal Hajdúnánáson 
lelkipásztori szolgálatot.

Vasárnap egyhangúan kifejezték, hogy Kerekes Pétert lelkészük
nek választják. Az esperes homlokát ütötte kezével.

- Maga kereste magának Gyűrűfűt... Hirdesse ki tiszteletes úr, 
hogy jövő vasárnap lelkészválasztó közgyűlést tartunk Hajdúnánáson.

Szűcs, mint máskor, hosszan és unalmasan prédikált az engedel
mességről. Hirdetését lassan, minden szót kihangsúlyozva adta elő:

- Mához egy hétre törvényes keretek között lelkészválasztó köz
gyűlés lesz.

Megtelt a nagy templom. Hosszabban prédikált, mint máskor. 
Azután bemutatta az egyházmegye háromtagú küldöttségét, a két lel- 
készi és egy világi tanácsbírót. Fölkérte őket a közgyűlés levezetésére. 
Bizottság elnöke megállapította a gyűlés szabályszerű összehívását. 
Rákérdezett, hogy van-e jelöltje a gyülekezetnek.

- Kerekes Péter! - Zúgott a templom.
Az elnök, mintha nem tudná, kérdezte, hogy ki ez a Kerekes Péter. 

Az a szeminarista? Egyáltalán vállalhatja-e a törvényeink alapján. A 
gondnok odament hozzá, megmutatta Kerekes Péter írásbeli nyilatko
zatát, és megnyugtatta az egyházmegyét, hogy a jelöltjük törvényesen 
választható. A bizottság elnöke rábólintott:

- Hát akkor lássunk munkához! Készítsék elő a személyi igazol
ványukat, a kezemben lévő választói névjegyzékből felolvasok 1212 
nevet, akikről munkahelyen, iskolában, hivatalban köztudott, hogy 
templomba járnak. - Belehasított a gyülekezetbe, hogy gondnokuk a 
szövőgyár osztályvezetője volt, és a személyzetis magához hívatta, 
hogy állás vagy templom. Mivel a templomot választotta, el is bocsá
tották. Nagy nehezen egy építkezési vállalatnál alkalmazták. - Aki 
nevét hallja, szíveskedjék az úrasztalához fáradni, hogy személyi iga
zolványának adatait ellenőrizzük a névjegyzékben. Akinek nincs iga
zolványa, tekintsen el a szavazástól.

A gyülekezet negyedrésze lesújtva távozott. Az „A” betűnél kezd
ték. Aki nem volt jelen, kihúzták a listáról. Azok nevét is törölték, 
akinél bármilyen hibát találtak, például a személyiben: Petőfi utca 24,
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a névjegyzékben 14. Késő délre jutottak el a „D” betűig. A bizottság 
bejelentette, hogy 14.45-ig ebédszünet, és akkor jöjjön vissza a gyüle
kezet. Az „0” betűnél is pihentek fél órácskát és munkájukat este 7 
órakor befejezték. Mivel a választók közül csak kétszáz nyolcvanat 
igazoltak, ezért a közgyűlés határozatképtelen.

A gyülekezet rájött, hogy becsapták. A gondnok lakásán megtár
gyalták, és 1200 aláírást bevittek az esperesi hivatalba. Az esperes 
annyit mondott rá:

- Maga kereste magának Gyűrűfűt. - A küldöttség nem értette, 
hogy milyen összefüggés van Gyűrűin és Kerekes Péter között.

Másfél éve a püspöki hivatalban formanyomtatványt készítettek, 
aminek szövege: „Tudomásomra jutott, hogy a ... megüresedett lelké- 
szi állásra az én nevem is szóba került. Kijelentem, hogy nem válla
lom el, egyben megválasztásra ajánlom ... tisztelettel... Dátum ...”

Kerekest behívatták, és elébe nyomták a papírt.
- Itt írja alá!
-Mit?
- Azt, hogy nem fogadja el a meghívást, és Balajti Bélát ajánlja nekik.
- De én azt ígértem, hogy vállalom, ha lehet... Tiltakozik a lelki

ismeretem.
- Hol van már a lelkiismeret?
- Akkor se!
- Viselje a következményeit. Az a baj, hogy forrófejű fiatalok 

akadályozzák egyházunk megújulását.
Hajdúnánáson már belefáradtak Szűcs Géza hosszú monológjaiba, 

és csak Kerekes Péter érdekelte őket. A gyülekezet lassú pusztulásnak 
indult. A következő vasárnap Szűcs Géza sajnálkozott.

- Jelentem, hogy Kerekes Péter visszalépett.
Fölolvasta a szabvány nyilatkozatot. A gondnok hozzálépett:
- Mutassa, tiszteletes úr!
- Nem adom ki a kezemből! - és megmutatta.
- Ismerem a Kerekes Péter aláírását, ez nem az ő kézjegye. Álljon 

ide a gyülekezet elé, és saját szavaival mondja el a visszalépését.
- Gondnok úr, a templomban nincs kívánsághangverseny.
- Tiszteletes úr, én nem kívánsághangversenyre, hanem az ige 

hallgatására járok ide. Ha így állunk, gondnokságomról lemondok.
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Kifelé indult és a presbitérium, valamint, a gyülekezet egy része 
felállt és követte. Otthagyták a református egyházat, elszéledtek vagy 
csatlakoztak szabadkeresztyénekhez.

A püspök „megoktatta” esperesét.
- Olvassa el a Cselekedetek könyve 6. részét, ahol meg van írva, hogy 

nem a gyülekezetek választják a pásztort, hanem a jeruzsálemi zsinat kül
dött ki alkalmas vezetőt. Azért alakult meg a Zsinati Választási Bizottság, 
hogy segítsen a gyülekezeteknek. Ezt a Bizottságot rendelem ki törvényes 
jogomnál fogva Hajdúnánásra, hogy Balajti Bélát megválasszák.

- Értettem püspök úr, maga kereste magának Gyűrűfűt.
A püspök megijedt szolgatársa zavaros tekintetétől. „Beteg vol

na?” Tanácsosát kérte, hogy azonnal vigye a klinikára. „Gyűrűfűre 
megyünk?” „Természetes, hogy oda”, válaszolta a kísérője. Az ambu
lancián nevét, adatait kérdezték, és mindig ugyanazt hajtogatta: „Maga 
kereste magának Gyűrűfűt.” Befektették az idegosztályra.

A háromtagú Zsinati Bizottság kiszállt Hajdúnánásra. Balajti Bélát 
kiküldték a bemutatkozó prédikációja után. A bizottság elnöke az úr
asztalától tájékoztatott.

- Egyházunk felelős őrállói nem nézhetik tovább a hajdúnánási 
gyülekezet pusztulását. Begyógyítjuk a sebeket. A Biblia és egyházi 
törvényeink alapján Balajti Bélát megválasztásra ajánljuk, aki az éb
redésben jutott hitre, áldozatot vállaló, egyházát szerető férfi. Hozzá
szólás? Ellene szavazás? Tartózkodás? - Jelenlévőknek fogalma se 
volt róla, hogy mi történik. - Ha nincs ellenszavazás, akkor Balajti 
Béla törökszentmiklósi segédlelkészt a hajdúnánási gyülekezet egy
hangúan megválasztott pásztorának jelentem ki.

Balajti Törökszentmiklóson futólag megcsókolta Zsófit és gyer
mekeit, aztán elújságolta:

- Képzeld, egyhangúan megválasztottak Hajdúnánáson.
A felesége kicsit visszahúzódott:
- Az Úr akarta így?
- Zsófi, ne húzz vissza se a teológiai tanulmányaimtól, se a szol

gálataimtól. Szerdán Szolnokra megyek.
Fodor Károly derűsen nyújtott kezet.
- Hallom Meszmer, hogy Hajdúnánásra mész lelkipásztornak. 

Igaz ez?



121

- Igaz.
Jól esett, hogy bizalommal vannak hozzá és föltételezte, hogy a 

Belügy kapcsolatban lehet püspökökkel, esperesekkel, gyülekezeti ta
gokkal is.

- Gratulálok a gyülekezet és az egyházvezetés munkájához, és 
személyesen neked. Szigorúan egyházi belügy, de mint kívülálló, 
ajánlanék néhány dolgot: Az emberek irtóznak a hosszú prédikációtól 
és politizálástól. Óvakodj a szélsőségektől, se jobbra, se balra. Vi
gyázz a szavaidra, mert a beiktatáskor sokféle ember lesi a mondatai
dat. Egyenes beszéd jobb a kanyargós utaknál, de igen fontos az aktu
alitás. A régimódú lelkészek képtelenek beilleszkedni a haladásba. 
Ajánlanám meghívni a következőket. - Listát nyújtott át. - Most pe
dig kocsival leszaladunk Debrecenbe és onnan hazaviszünk Török- 
szentmiklósra.

Balajti nem értette, hogy miért Debrecenbe? A Nagytemplom kö
zelében lévő Halköz utcán szálltak ki. Boltíves kapunál csengettek, 
néhány lépcsőn föl, előszoba, balra fogadó. Alacsonyabb, középkorú, 
bamahajú férfi nyitott ajtót és bemutatkozott:

- Bodrogi Pál vagyok. A Nemzetbiztonságnál dolgozok. Bízom 
benne, hogy megértjük egymást. Sajnálom, hogy Fodor Károly kolle
gámtól elválik, aki jó véleményt adott Meszmerről. Ha jól tájékoztat
tak, akkor rövidesen lelkésziktatás lesz Hajdúnánáson. Kérem, hogy 
szeptember 28-án szíveskedjék 10 órakor itt a Halközben fölkeresni, 
és hozza magával beszámolóját, hogy kiket hívott a beiktatására, kik 
jöttek el, miről beszélgettek négyszemközt. Püspök úr és Szűcs Géza 
is érdekel. Egy pohár borral, pogácsával megkínálhatom? Tegeződhe- 
tünk? Egészségedre! Majd arról is beszélünk, hogy belépsz-e a Kom
munista Pártba. Lelkésztársaid között vannak néhányan. Erősödni fog 
a biztonságérzeted, mert mögötted áll a Párt. Még egy pohárral?

Balajti Bélát autóval vitte vissza Fodor Károly Törökszentmiklós- 
ra. A káplánlakástól 300 méterre szállt ki a kocsiból. A püspök levele 
megérkezett.

„Balajti Béla nagytiszteletü úrnak, Törökszéntmiklós.
A fellebbezési határidő lejártával, egyházi törvényeinkre hivatko

zással, hajdúnánási választását megerősítem. Ez az esemény eddigi jó 
munkájának szép gyümölcse. Gratulálok! Beiktatásának menetéről a
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Debreceni Esperesi Hivatallal vegye föl a kapcsolatot. Atyafiságos 
köszöntéssel: Püspök.

Balajtira ránehezedett a jelen és a jövő képe. Nem a Biblia fényé
ben, hanem saját szempontjából vizsgált dolgokat. Önmagán kezdte.

- Az biztos, hogy valami más kezdődött életemben azon a februári 
hideg délutánon. Új utakon indultam el. Váncsodon fölragyogott a 
csillagom, növekedett a fényem, miután megválasztottak az Újuló Re
formátus Gyülekezeti Társaság elnökének. Professzor Martfűy fölis
merte képességeimet, besegített Törökszentmiklósra. Szolnokon az 
ÁVÓ borzalmas volt, de kibírtam. Hajdúnánás kiemelt gyülekezet. Ha 
nem én vállalok kényes feladatokat, akkor a gyönge képességűek el
rontanak mindent. Jézus alkalmazkodott a környezetéhez és megadta a 
császárnak, ami a császár

é. Kommunizmusban élünk. Hozzáigazodunk, vagy eltüntetnek, 
amint a Genaralisszimusz kifejtette, hogy a magyar kérdés vagonkér
dés. Egy hét alatt kihordják a lakosságot, és az országot betelepítik 
oroszokkal. Alkalmazkodnunk kell helyzetünkhöz, ahogy az erdélyi 
író fogalmazta: a fű meghajlik a szélben, a tölgyfa derékba törik. A 
kommunizmus jót akar: „Világ proletárjai egyesüljetek!” Jézus tanít
ványai együtt szolgáltak egymásért. A kapitalizmus lényege a pénz. A 
kapitalizmus pszichológiájának lényege, hogy a kövér milliárdos még 
többet kíván, örökké elégedetlen. Kizsákmányolja a szegényt, nem ér
dekli, ha belepusztul az ember, az ország, a világ, csak a szegények 
vérét szívhassa. Jakab apostol ostorozza őket. Jaj néktek gazdagok, 
akik meggyaláztátok a szegényt. Dőzsöltök és tobzódtok. Jézus a sze
gényekkel szimpatizált. És az egyház? Dicsekedik történelmi múltjá
val, régi hagyományaival, ősök tetteivel. Pártideológusok szerint sírját 
megásták, temetik, és 25 év múlva hull rá az utolsó rög. Az egyház ál
lamsegélyért könyörög. Az állam maga szócsövének használja föl az 
egyházat. Állam és egyház összefonódtak. Tőrös István dogmatika 
professzor tanította, hogy amikor az állam elnyeli az egyházat, akkor 
megfekszi a gyomrát. Ha az egyház nyeli el az államot, akkor megfek
szi a gyomrát. A történelem múló pillanatok töredéke, új emberek, új 
eszmékkel állnak elő, és kiderül, hogy nincs semmi új a nap alatt. Az 
ébredés napja lealkonyult, beszüntették az evangélizációkat, de nincs 
is rá igény.
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Fölállt és a konyhába ment Zsófihoz.
- Jól áll a főkötőd - hízelgett.
Felesége belepirulva, izzadtan puliszkát kavart, és elmondta Ma

gyar László információját.
- Nem voltál itthon, kedves, amikor Laci beszaladt hozzánk a hírrel, 

hogy Csathó Mihályt elbocsátották az állásából. Azért helyezték át a sze
gedi orvostudományi egyetemre, hogy megakadályozzák Debrecenben a 
kistemplomi evangélizációit. Ö meg két-háromhetenként visszajárt. No- 
macsek egészségügyi miniszter fölrendelte Budapestre. Nomacsek vas
esztergályos volt, és elveszítette kisujjának egy ízét. A háborúban az 
egészségügybe osztották, sebesülteket mentett a frontról. Kommunista ér
zelmű volt. Háború után főhadnaggyá léptették elő, és maradt az egész
ségügyben. Elvégezte az alsó-, közép- és felsőfokú pártiskolát. A Köz
ponti Bizottságban is egészségüggyel bízták meg, így lett egészségügyi 
miniszter. Szóval magához hivatta Miska bácsit és figyelmeztette. „Mi
hály, nagyhírű professzor voltál Debrecenben és Szegeden, kiváló orvo
sok kerültek ki kezed alól. Bízunk benned, támogatunk, de az 
evangélizációt hagyd abba.” Miska bácsi vallást tett Krisztusról: „Minisz
ter úr, a te szíved is utolsót dobban egyszer, és mi lesz veled a halál 
után?” „Semmi, mert én ateista vagyok.” „Aki Jézus Krisztusban hisz, az 
üdvözül.” „Professzor elvtárs, én nem ideológiai vitára hívtalak, hanem 
figyelmeztetlek, hagyd abba a missziót.” „Istentől kaptam elhívást reá.” 
„Hát akkor folytasd, én meg áthelyezlek a békécsabai korház kartoté- 
kozójába fizetéscsökkenéssel.” - Zsófi szemét törölgette, megsimogatta 
félje kaiját. - Bélám, aki meg akaija tartani életét, elveszti azt, aki elvesz
ti életét Jézusért, megtalálja azt. Krisztus követése dicsőséggel és szenve
déssel jár.

Balajti szó nélkül otthagyta feleségét, mert már a lelkésziktatás 
gondolata töltötte be szívét. Debrecen város legjobb szabószövetkezeté
ben fekete öltönyt varratott. A borbélyszövetkezetben egy héttel hama
rább elegáns frizurát rendelt. Aranykeretes szemüvegét kicseréltette. A 
meghívó szövegét az esperesi hivatalban fogalmazták, bibliai idézet 
nélkül, mert úgyis tudják, hogy a templomban lesz. Elég a hely és az 
időpont megnevezése, kiemelten az iktató püspök, meg az ő neve. Az 
Állami Egyházügyi Hivataltól 60 példány sokszorosítására engedélyt 
kapott. Megtervezték az ülésrendet. A püspök és ő a papi székben, pa-
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lástos lelkészek az úrasztala körül. Világi és egyházi méltóságok az első 
sorokban, mögöttük a középkategóriájú vendégek, családtagok és ro
konság, majd a helybeli és másfelől jött gyülekezetek tagjai.

Balajti Béla lelkész, jobbján a püspökkel, harangszó kíséretében vo
nult a templomba, ahol üres padok is ásítottak. Mögöttük az egyházi és 
társadalmi méltóságok, lelkészek, az új gondnok és a presbitérium. Szív
dobogása fölgyorsult, amint a búgó orgona muzsikáját hallotta. A gyüle
kezet önkéntelenül felállt. A püspök és a beiktatandó lelkész a Mózes- 
székbe ültek, a többiek a kijelölt helyen. A hölgyek többsége széles kari
májú levendulaszínű kalapban divatozott, és úgy néztek ki, mint a helyi 
demokratikus nőszövetség uniformisban díszlő képviselői lennének.

A püspök Malakiás próféta könyvéből vette föl a szentleckét: A 
papnak ajkai őrzik a tudományt, törvényt várnak az Isten követétől. 
Kifejtette, hogy a pap kötelessége törvényt tanítani és betartására fel
ügyelni. A gyülekezet föladata az engedelmesség. Közös örömünk, 
hogy Hajdúnánáson megtalálták az odarendelt pásztort, véssék szí
vükbe intéseit és segítsék a szolgálatban!

Orgonaszóló és gyülekezeti ének után Balajti Béla fölment a szó
székre. Olyan érzése támadt, mint egy filmcsillagnak a hódolói között. 
Észrevette Fodor Károlyt és Bodrogi Pált a karzaton. Fölnyitotta bőr
kötéses Bibliáját, és jeruzsálemi templom megtisztításáról tanított.

- Prédikációm címe: Jézus cselekszik - kezdte bariton hangján. - 
Jézus a jeruzsálemi templomban áhítatosság, nézelődés, megszokás 
helyett cselekedett. Mit tesz? Kiűzi az egoistákat, a pénzsóvár keres
kedőket, a gazdagokat, a képmutató kegyeseket. Isten cselekedett a le
tűnt történelemben, egyházunkban és az ébredés idején, amikor ez volt 
a kérdés, hogy milyen kapcsolatod van Jézussal? Itt és most a cseleke
deteinket vizsgálja az Úr. Nincs szükség visszahúzókra, akadályozók
ra, hanem engedelmességre. A cselekedetek ideje jött el. Kezdődik a 
templomban, folytatódik a hétköznapokon, amint Jakab apostol írja, 
hogy amint a test lélek nélkül, úgy a hit is cselekedetek nélkül meg
halt. Jézus cselekszik, nem titkos összejövetelen, hanem nyilvánosan. 
Engedd, hogy cselekedjék benned és a rossz múlt után, szép újat kezd
jünk! A világ látni fogja és dicséri jócselekedeteinket. Ámen.

Hosszan, elvontan imádkozott.
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- Mennyei Atyánk! Ember szerető Istenünk. Gyújtsd fel bennünk a 
Te ismeretednek világosságát. Oltsd belénk boldogító parancsolataid fé
lelmét, hogy önmagunkat legyőzve mindent tetszésed szerint, embertár
saink javára gondoljunk és cselekedjünk. Segítsd meg a békességre 
igyekezőket, fékezd meg a háborús szándékokat, hogy dolgozó népünk 
tovább emelkedjen a fejlődés útján. Köszönjük népünk bölcs vezetőit. 
Hallgass meg minket lelkünk és testünk megvilágítója. Ámen.

Diadalérzéssel jött le a szószékről.
Beiktatták a gyülekezet új főgondnokát, aki az Országos Takarék

pénztár főkönyvelője és a Hazafias Népfront elnökségi tagja volt. Félt 
a megbízatástól, hogy elveszíti állását, de az igazgató elvtárs engedé
lyezte, mert egyházi és állami szempontból kiemelt pozíció. Ettől fog
va nagy ritkán eljárt a templomba, de részt vett közegyházi gyűlése
ken, fölszólalt a béke ügyében és jelentett az Állami Egyházügyi Hi
vatalnak. A felébredtek vigasztaló, bátorító evangéliumot vártak attól, 
aki a Betlehemi Egyesületben szolgált. A hagyományos egyháztagok 
alig értettek valamit, hogy mit kell cselekedni, fejük fölött elszállt a 
szó. Az államiak elégedettek voltak az eredménnyel, mert eltávolítot
ták az aktív térítő lelkészt, a gyülekezet fogyni kezdett, az új papot ke
zükben tarthatták.

Az ünnepi közgyűlés ünnepi megnyitóval kezdődött. Gratulálhat
tak az előre fölkért egyháziak és államiak. Fölolvasták a Megyei Ta
nács elnökének üdvözletét:

„Nagytiszteletű Lelkész úr, Főgondnok úr! Megnyugtató, hogy új szol
gálatba lépésükkel erősödhet népi államunk és haladó egyházi személyek 
köteléke, a hit és a cselekvés embereivel. Igen sajnálom, hogy közbejött 
akadályok és sűrű elfoglaltságom miatt az ünnepi közgyűlésen nem vehet
tem részt. Biztosítom Önöket, hogy Pártunk és Kormányunk mindent meg
tesz azért, hogy állami támogatással és a nélkül működjenek. Hazafias üd
vözlettel... ”

Kicsit mámorosán ért haza. Felesége megcsókolta.
- Földobott vagy?
- Egy-két pohárkával ittam, hogy zsidónak zsidóvá, görögnek gö

röggé legyek. Bor mellett oldódottabb a légkör és barátságok szövőd
nek az egyház javára.
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A hatszobás parókiát felújították. Élvezte a festékszagot. Vissza

gondolt a mai nap eseményeire. Fehér papír után nyúlt, nyomtatott be
tűvel ráírta: „Balajti Béla református lelkipásztor Hajdúnánás Bocskai 
út 10. Telefon 13-02.” Az ablak alatt részeg fiatalok komyikáltak. Ár
vának érezte magát.

Magyarország fölszabadulásának dátuma és virágvasámap 1964- 
ben április 4-re esett. A dunántúli püspök és a Megyei Állami Egy
házügyi Hivatal főelőadója együtt ünnepeltek Veszprém városa műve
lődési házának dúsan terített asztalánál. A püspök szünet nélkül di
csérte a szovjet hadsereg erejét és győzelmét. A főelőadó pedig az 
egyház érdemeit szedte ujjhegyre. Tegeződtek.

- Ugye tudod, püspök úr, hogy már 1944-ben is voltak haladó 
szellemű lelkészek. Én a kommunista ellenállásban vettem részt. Ha
lálra kerestek. Hajdúnánásra menekültem a református parókiára, ahol 
beöltöztettek rokkant, ügyefogyott harangozónak. Szerencsére nem 
papi szerepet adtak, mert az első szónoklaton lebuktam volna a hívek 
előtt. - Előadó és püspök koccintottak. - Már nem emlékszem a nevé
re, valami Kálló, Kálmán vagy Kállay pap rejtegetett. Létezik az még?

- Hogyne, mert egyházunk értékeli a haladó mszelleműeket... 
Hirtelen elharapta a szót, és megbánta, hogy ismeri Kállayt.

- Hol fungál ez most?
A püspök elkomorodott, megnémult, és a titkárától érdeklődött, 

aki úgy emlékezett, hogy Gyűrűfun.
- Úgy emlékszem, hogy Gyűrűfűn.
- Hogy hívják a papot?
A püspök nagyokat nyelt, úgy tett, mint aki az emlékeiben keresgél.
- Eszembe jutott: Kállay Sándor.
- Kállay Sándor Gyűrűfíín? Mi nem a kaméleonokkal szimpatizá

lunk, hanem egyenes tartású, és gondokozású egyénekkel. Hogy került a 
világvégére? Hajdúnánásról? Remélem, hogy kihúzzátok onnan, mert 
pártunk és kormányunk politikájának célja megszüntetni az apró falvakat. 
A város politikai, társadalmi, művelődési helyzete intenzívebb a faluénál, 
és a bérházi lakások kényelmesebbek, olcsóbbak, mint a falusi élet.

A püspök fölismerte a szituációt, és gyorsan váltott.
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- Erről van szó, főelőadó uram. Éppen most emeljük ki onnan, mert 

egyházunkban is olyan értékekre van szükség, mint a társadalomban.
- Várom az értesítésedet.
Mámoros hangulatban búcsúztak egymástól, mint a jó barátok.
Másnap földúlva beszélt a titkárához.
- Tudja, ez a Kállay Gyűrűfűt sem érdemli. Az Állami Egyház

ügyi Hivatal meg kitalálta, hogy nagyobb gyülekezetbe promoveáljuk.
A tanácsos fölhúzta a vállát.
- Főtiszteletű uram, meg van írva, hogy mindenki engedelmesked

jék a felsőbb hatalmasságnak. Ez az érdeke egyházunknak is. Minél 
hamarább lépünk, annál nagyobb a siker. Kállay beiktatására el ne fe
lejtsük meghívni a főelőadót.

Kállay Sándor többször is elolvasta, szemét dörzsölte, és a levelet 
átnyújtotta feleségének, aki minden szót megrágott:

„Nagytiszteletű Uram! Hivatkozással Egyházi Törvénykönyvünk 
37. §-ának 2.b. szakaszára, hivatali jogomnál fogva gyűrűfűi állásá
tól, május 30.-tól fölmentem és június 1-től a székesfehérvári reformá
tus egyházközség második lelkészének kinevezem. Beiktatása rendjé
nek ügyében szíveskedjék illetékes esperes úrral kapcsolatot teremteni. 
Atyafiságos köszöntéssel 1964. április 25. Püspök. ”

Férj és feleség hálát adtak az Úrnak.
- Dicsőség az élő Istennek!

Szeptember 28-án Balajti Bodrogi Pálnál jelentkezett, és titokban 
belépett a Kommunista Pártba.

A második világháború idején orosz katonák vérözöne folyt. A 
Szovjetunióban emberek, épületek, termőföldek pusztultak el. Ami 
megmaradt, azzal rosszul gazdálkodtak. A kicsépelt gabona hónapokon 
át letakarás nélkül csírázott a mezőn, a cukorrépa befagyott a földbe, a 
háziállatok lesoványodtak, a lakosság éhezett. A Központi Pártbizottság 
két megoldást választott. Először javítani a mezőgazdaságot, másodszor 
a legyőzött, illetve „fölszabadított” államoktól könyörtelenül behajtani a 
jóvátételt, az egyházak segítségével is. „Átneveléssel bírjuk rá a papo
kat, hogy mezőgazdasági prédikációkkal intenzív gazdálkodásra ösztö
nözzék a híveket. Előnye, hogy a Szovjetunió javára növekszik a terme
lés, továbbá az egyházakkal javunkra befolyásolhatjuk az országot, sőt a
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világpolitikát is.” A szovjet pártközpont határozatait kiküldték a csatolt 
országok nagykövetségeire azzal a szigorítással, hogy kerüljék az erő
szakot, és az egyházak vallásos tételekkel érveljenek.

Bodrogi Pált előléptették. Megdicsérte Balajti jelentését, de kriti
zálta is.

- Meszmer elvtárs, ez mind jó, de gyorsabb haladást várunk az 
egyházaktól.

- Mit tehetnénk többet?
- Az aktuális kérdéseket teológiai alapon vigyétek a lelkészek és 

gyülekezetek elé! Konkrétumokat! Az egész egyházat vonjátok a fel
sőbb papság mellé. A nép és abban az egyház tapintható realitás, nem 
pedig égen úszkáló ködgomolyag. Sűrűbben hívjatok össze egyház
megyei és egyházkerületi gyűléseket.

- A püspök vagy esperes hívhatja össze, de a hajdúnánási lelki
pásztornak nincs joga.

- A lelkészkonferencia összehívása a püspök és az esperes joga, 
és a vezetőjének kinevezése is. Vállalod a vezetését? - fordult hozzá 
Bodrogi.

Balajtinak fölcsillant a szeme.
- Természetesen.
Bodrogi folytatta:
- Szuggesztív, szervezésre képes egyéniség vagy. Amilyen szen

vedéllyel evangélizáltál, most ugyanolyan szenvedéllyel tanítsd kolle
gáidat a cselekvésre. Bevéstétek a református kollégium belső hom
lokzatára: Orando et laborando. Imádkozzál és dolgozzál. A munka 
fontosabb, mint az imádság. Benne van a Bibliában: „Aki nem dolgo
zik, ne is egyék”.

Balajti szinte biztosra vette, hogy az új, alakuló lelkészkonferencia 
elnöke lesz.

Valóban, a püspök másfél hét múlva megbízta egy előadással, 
aminek címe: „Szolgálatunk népünk életében.” Elegánsan állt a pódi
umon, és magabiztosan fogott hozzá.

- Kedves Barátaim! Hívők és nem hívők egy forradalmi világban 
élünk. Vannak dolgok, amelyeket föl kell adnunk, vannak dolgok, 
amelyeket vállalnunk kell. A lelkipásztorok kötelessége, hogy ismer
jék azt a szituációt, amiben élünk. A szocialista ideológia és a kérész-



129 

tyénség két tőből fakad, és azonos gyümölcsöket terem. A tájékozódás 
céljából szükséges, hogy rendszeresen találkozzunk.

Előadása után a püspök kifejtette, hogy Isten a rendnek Istene, 
minden közösségnek vezetőre van szüksége. A lelkésztovábbképző 
vezetésére kéri és ajánlja Balajti Bélát, a közvélemény sugallatára is. 
Van-e más jelölt? Ha nincs, akkor... Horváth Tibor kezét felnyújtotta, 
és Nagy Mártont ajánlotta. Nagy Márton a csöndes hitvallók táborá
hoz tartozott, de tétovázott. A püspök kihasználta ezt a pillanatot.

- Ha tehát az új javasolt bizonytalan, akkor Balajti Bélánál mara
dunk. Nagytiszteletű úr vállalja a továbbképző konferenciák elnöksé
gét? - Balajti rekedtes hangon igent mondott. - Köszönöm. - Horváth 
Tiborhoz fordult. - Balajti Béla testvérünk beindítja a programot, és 
egy év múlva tisztújítást tartunk, addig Nagy Márton testvérünk fölké
szülhet reá. Köszönöm elnök úrnak, hogy vállalta, és átadom a szót.

Balajti fölállt, megigazította szemüvegét, tekintetével végigfutott a 
jelenlévőkön. Megköszörülte torkát.

- Kedves Barátaim! Köszönöm a bizalmatokat. Kiválóan minősí
tettek a teológián, jutalmaztak pályamunkáimért, megbecsülik társa
dalmi szolgálataimat, mégis rám nehezedik ez a feladat. Az egyhangú 
szavazat megerősít a helytállásomban. Forradalmi világban élünk, 
amiben hitből fakadó engedelmességgel, tehát minden külső beavat
kozás nélkül tanuljuk azt a teológiát, amivel átkelhetünk olyan törté
nelmi korszakon, ami soha nem volt ezelőtt. Szabad hazában szabad 
egyházként élünk, odaláncolva népünk érdekeihez. Bánkódunk a bű
nös múlt öröksége miatt, amikor a kizsákmányolok uralkodtak, re
ménykedünk a tisztább jelenben az Úr Krisztus által, Aki a jeruzsále- 
mi templomból kiverte a gazdagokat. Isten megítélte a múltat és az Ő 
segítségével egy tisztább jövendő felé haladunk. Szívesen fogadom a 
véleményeket.

A hitvalló lelkészek óvatosan igyekeztek az evangélium felé terel
getni a közösséget. Balajti irigykedett rájuk, hogy összetartanak és ki
váló bibliai-teológiai ismeretekkel rendelkeznek. Botka Ferenc kérte, 
hogy az egyetlen meghagyott egyházi újságban több evangélizáló cikk 
jelenjen meg, amelyben megtérésre hívogatnak. Balajti beleélte magát 
abba, hogy tájékozottságban és teológiában fölötte áll a lelkipásztor
oknak. Kioktatta Botkát. „Ilyenek a pietisták ellen írott cikkek.”
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A többség közönyösen, látás nélkül hallgatott, legföljebb annyit 
óhajtott, mint Jézus példázatában a koldus, aki morzsákat szedegetett 
a gazdag lábainál. Jobbra-balra hajlíthatták őket, mint szél ingatta 
nádszálat a jutalomért. Az értekezlet befejezésekor sokan szálldosták 
körül, mint legyek a cukrot. Örültek, hogy a legalkalmasabb ember 
vállalta az elnökséget. Dicsérték a képességeit, biztosították a hűsé
gükről, és segítségét kérték problémáik megoldásában. Balajti belelá
tott az irigykedők, a képmutatók és haszonlesők gondolataiba, mégis 
jóleső érzéssel fogadta gratulációikat.

A legközelebbi tanulmányi értekezleten új módszert választott. 
Áhítat után papírlapokat osztott ki, amelyen két kérdés volt, „mit ért 
megújulás alatt?”, „szolgálatai nyomán milyen gyümölcsök teremtek a 
gyülekezetben?” A színes válaszokat aláírással vagy aláírás nélkül 
fölolvasta és megtárgyalták: „Nem kritizálom az egyházkormányzó
kat. Nem sóvárgom vissza múltunkat. Jézus a földön is cselekszik, 
nemcsak a mennyben. Elfogadom felelős őrállóink tanítását. Igent 
mondok a szocializmusra. Tudomásul veszem, hogy 1945-ben Ma
gyarországon változás történt. A templomba járók létszáma csökken, 
de az igére figyelés növekedik...” A második kérdésre, semmitmondó 
válaszokat kapott. Sajnálkozott a hitvalló lelkészek bizonyságtételén: 
„Megújulás, ha személyek és gyülekezeti közösségek Jézus Krisztus
hoz fordulnak, bűneiktől az ige által megtisztulnak, és a Szentlélek se
gítségével reformálódnak.”

Környezettanulmányát bemutatta Bodroginak, aki egyszerre di
csérte és korholta.

- Gratulálok, hogy sikerült összehozni az értekezletet, de egy
helyben topogtok. Se előre, se hátra. Bizonytalan a lelkészek pozitív 
hozzáállása. Szeretnénk irántad való bizalmunkat megtartani, sőt nö
velni, de légy határozottabb! Meszmer elvtárs, belemenni! Mezőgaz
daságunk fejlesztése pártunk, kormányunk, a fölvilágosult vagy még 
vallásos nép közös ügye. Tessék úgy kibontani a témát, hogy kézzel
fogható eredmény szülessen.

A Halközből csalódottan cipelte magát haza. Zsófi észrevette rajta 
és hozzásimult.

- Mi bajod, Kedves?
Eltolta magától.
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- Hagyjál békén, mert beleőrülök a betonfejű lelkészek butaságá
ba, akiket nehéz jó irányba terelni.

- Ugye, Krisztus a jó irány?
- Ha még ezt se tudod, akkor mit beszéljünk róla?
Indulatosan bevonult dolgozószobájába, visszagondolt múltjára, 

jelenére. Nekibúsult, hogy durván viselkedett Zsófival.
- Én még aludtam Törökszentmiklóson, amikor ő szíve alatt 

gyermekünkkel reggel 6-tól kenyérért állt sorba. Fél nyolc körül a 
pulthoz ért, a kommunista eladónő összecsapta tenyerét. „Sajnos elfo
gyott. A klerikális elvtársnő jöjjön holnap.” Lisztet mértek azoknak, 
akik papírzacskót vittek. Zsófi habozás nélkül levette fejkendőjét, ab
ba mértek egy kilogrammot. A cukorjegy kiváltásánál órákig ácsor
gott... Igaza volt Lenkének a Gombos tanyán, hogy első a Szovjet
unió, meg a Párt, mert a kommunisták nem állnak sorba. Én meg ha- 
zudok reggel, délben, este a gyülekezetnek, a lelkészeknek, Bodrogi
nak, hogy csudálatos szépen fejlődik az ország. Belecsömörlöttem a 
moslékba. Mi az ÁVO? Rabláncot csörgető börtönőrök. Szolnokon az 
ávós tiszt szadista banditavezér. Fodor kihallgató tiszt kétbalkezes idi
óta. Bodrogi a nyolc általános befejezése után három pártszemináriu
mot végzett, aztán beiratkozott pártfőiskolára. A pondróknak fogalma 
sincs a filozófiáról, pszichológiáról, históriáról meg a teológiáról. 
Nem én jelentkeztem náluk, hanem ők kényszerítettek a segítésre, 
mert az egyház és állam érdekei bizonyos esetekben összefutnak.

Halántékát leszorította, kábult fejével az íróasztalát ütögette. Lel
kivilága összekavarodott. Zsófi puha simogatására ébredt föl.

- Hajnalodik, kedves. Nagyon megviselt a feszültség? Gyere fe
küdni.

Az ágyban egymásmellé bújtak és délig aludt. A napfény cirógatá
sára nyílt föl a szeme, mosdott és a terített asztalhoz ült. Ebéd alatt új
ságolvasás közben érdeklődött:

- A gyerekek?
- Hála Istennek szorgalmasan tanulnak és egészségesek.
- Szeretnék velük többet foglalkozni, de gúzsba kötnek a gyüleke

zetben és a lelkészértekezleten vállalt rengeteg munkám.
A Konvent tanulmányi bizottsága Balajti Bélát kérte föl aktuális 

segítő anyag megírására, aminek címe: „Hogyan és mit prédikáljunk
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ma?” Hízelgett neki, hogy őt bízták meg vele. Az első vázlata a föld
művelésről, a második a szőlőművelésről, a harmadik az állattenyész
tésről szólt. Munkáját benyújtotta a budapesti Tanulmányi Bizottság 
elnökének, aki vállon veregette. „Bélám, remekeltél, és az egész or
szágban ez lesz a kötelező anyag. Gratulálunk, hogy beírtad nevedet 
az igehirdetés történetébe.” Valóban sokáig emlegették...

Debrecen, lelkésztovábbképzö. Balajti Béla kimért mozdulatokkal 
elnökölt, és szemügyre vette szolgatársait. A balmazújvárosi lelkész 
rövidre fogott bibliatanulmánya, imádsága és éneklés után végigsimo
gatta haját.

- Kedves Barátaim! Lelkészkonferenciánkon szolgálatunk elmélyí
tésével, kiszélesítésével foglalkozunk, különös tekintettel az 5 éves terv
re és mezőgazdasági programra. Isten szabta ránk ezt a kötelességet. A 
földművelés tulajdonképpen istentisztelet, amint megírták a Zsoltárok 
könyvében, hogy „az Úré a föld és annak teljessége.” A megítélt bűnös 
kapitalista rendszer közönyösen nézte, a kétmillió földmunkást, akik 
fogták vándorbotjukat, és a tengeren túlra hajóztak. Fölkérem a hajdú
böszörményi nagytiszteletű urat előadásának megtartására.

Lelkipásztor a pódiumhoz sietett, remegő kezében a „segítő anyag', 
köhintett, hálás szívvel köszönte megbízatását, és monoton hangon felol
vasta a földművelésről szóló tanulmányt. Címe: „A magvető”.

- Alkotmányunk minden állampolgárának biztosítja a munkához 
való jogát. Napi kenyerünket földműveléssel szerezzük. Isten az első 
emberpárt, Ádámot és Évát arra kötelezte, hogy arca verítékével dol
gozzanak a kenyérért. Jézus legnagyszerűbb története a magvető pél
dázata arra figyelmeztet, hogy a jó mag nehogy az útszélre, köves 
helyre vagy tövisek, közé hulljon. A kövek, tövisek, útszél azokra vo
natkozik, akik ellenzik a közös gazdálkodást. Jézus egy földművesről 
vette példáját, ami előképe a nagyüzemi gazdálkodásnak. A termelő
szövetkezetek alakulásával élénkült a falu képe. Hálával fogadjuk a 
Szovjetunió iránymutatását, amivel közös gazdálkodásunkat mennyi
ségben, minőségben segíti és fölülmúlja a privátot. Megduplázódott a 
traktorok és erőgépek száma. A fejlődéshez további erőfeszítésre van 
szükség. Szabolcs megyében haladó szellemű lelkészek prédikációjá
nak hatására fölhagytak a privát gazdálkodással, beléptek a kollektív
be. Csengersimán országos hírű termelőszövetkezet működik, aminek
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titka: jó közösség, jó szaktudás, jó hozzáállás és az idejében elvégzett 
fejtrágyázás. Mi Atyánk, mindennapi kenyerünket add meg nékünk 
ma. Pál apostol megrója a henyélőket: aki nem dolgozik, ne is egyék. 
Imádkozzunk és fáradozzunk mindennapi kenyerünkért. Ámen.

A második vázlat címe: „Szőlőművelés”.
- Az Otestamentum közepén olvassuk, hogy Isten körülkeríti, 

gondozza szőlőskertjét. Jeremiás próféta elítéli, ha nincs fürt az elha
nyagolt tőkén. Jézus olyan gazdáról tanított, aki szőlőt plántált, körül
kerítette, présházat épített és kiadta munkásoknak. Isten a tulajdonos, 
mi pedig dolgozói vagyunk. Isten gyümölcsöt kér tőlünk, és ha nincs, 
ott halállal bünteti a felelőtlen szolgákat. Jézus szőlőtőnek is nevezte 
magát. A szőlőt idejében kell metszeni, kapálni, permetezni becsülete
sen és pontosan. A hanyagok megbűnhődnek, a szorgalmasokat bősé
ges szürettel áldja meg az Úr. Ámen.

Harmadik vázlat a jó pásztorról szólt:
- A Bibliában szereplő híres emberek pásztorok voltak. Ábrahám, 

Jákob, Mózes, Dávid és a többiek nyájaikat legeltették, megvédték a 
rablóktól, vadállatoktól. Állattenyésztésünk ma is fontos feladat, a la
kosság élelmezésében. Jézus annyira komolyan vette, hogy jó Pász
tornak nevezte magát, ami nemcsak a lelkiekre, hanem a reális életre 
is vonatkozik. A jó pásztor füves mezőn legeltet. Idejében, gondosan 
nyírja meg nyáját, hogy neki és a közösségnek hasznos legyen. Ha el- 
tévelyedett, vagy szakadékba zuhant, utánamegy és még szombatna
pon is lehajol érte, mert a bárány megmaradása fontosabb Mózes tör
vényénél, vallási szertartások betartásánál. A pásztorról és nyájról szó
ló tanítás fontos feladat a szolgálatunkban. Ámen.

Az értekezlet résztvevői döbbent csendben fogadták az „időszerű” 
prédikációkat. Balajti noszogatta volna a titokban előre fölkért hozzá
szólókat, akik tétován mozdultak, mellébeszéltek, a kritikusok szerint 
„átbeszélték” a témát ilyen semmit mondással: „a világ segítségünkre 
számít. Hálásak vagyunk a mély, időszerű tanításokért. Isten igent 
mondott az ötéves mezőgazdasági tervre, mert nem fagyott ki a vetés. 
Az államnak nincs szüksége szolgálatunkra, de örülünk annak, hogy 
elfogadja. Időszerű igehirdetésünk mélyüljön el a gazdasági témában. 
Kéijük, továbbra is tanítsanak arra, hogy a mezőgazdasági munka ige
hirdetés. Úgy látszik, hogy a hivatalos szervek ma másképp látják a
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gazdaságot, mint néhány éve. Tárgyaljuk meg a gyülekezet tagjaival. 
Bibliaórán vegyük elő a kenyér ügyét. Vetőmagcsere alkalmán lelki
pásztor példamutató legyen. A hivatalos körlevelekért és a mai elő
adásért hangozzék a hálaadás.”

Balajti gondosan jegyezgetett. Fölkapta a fejét, amint észrevette, 
hogy Horváth Tibor is jelentkezik. Őt nem kérték felszólalásra. Rosz- 
szat sejtett, rászólt:

- Sajnos lejárt az időnk, a vidékiekre is tekintettel befejeztük az 
értekezletünket.

- Hallgassuk meg, hallgassuk meg Horváth Tibort,- követelték 
hangosan. Balajti gúnyosan rámutatott, „Tessék.”

- In medias res kezdem, azonnal a lényegről. Ilyen naiv rossz pré
dikációkat 1700-1800-as évek racionalistái sem írtak. A Szentlélek 
inspirációja helyett beteges történetfilozófia árad belőle. Elferdíti a 
bibliai foglalkozásokat, történeteket és példázatokat. A kenyér meg- 
szaporításában olvassuk, hogy Jézus tanítványai a kenyeret sokaság 
elé „tevék”, ami alapján a „tevékről” lehet prédikálni.

Kerekes Péter is fölszólalt.
- Én is in medias res kezdem. Igazat adok Horváth Tibor testvé

remnek, hogy ilyen hamis bibliamagyarázattal megrugdossuk refor
mátoraink sírkövét, eltapossuk a református dogmatikát és exegézist. 
Homiletika professzoraink nyomatékkai figyelmeztettek, hogy így 
nem szabad prédikálni.

Balajti dühösen leállította őket.
- Befejeztük a hozzászólásokat!
A mellette lévő hajdúböszörményi lelkésznek hangosan odavetette:
- Beleköptek a levesünkbe.
Fátyolos hangon a jelenlévőkhöz fordult.
- Köszönöm a pozitív hozzászólásokat. Örülök, hogy megértettétek, 

és a gyülekezetben jó gyümölcsök teremnek. Visszautasítom Horváth 
Tibort, aki gúnyt űzött a Szentírásból. Elvárom, hogy visszavonja ot
romba tréfáit, és kérjen bocsánatot. Sajnálom, hogy Kerekes Péter úgy 
tett, mintha fogalma sem volna az igéről, reformátorokról és dogmatiká
ról. Az eget fürkészi e világ helyett, amiben él, öltözik és táplálkozik. 
Semmibe veszi 10 millió honfitársunk kenyerét. Olvassátok el barátaim 
a Bibliából, hogy Jézus nem lelki, hanem megfogható kenyeret adott az
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éhező sokaságnak. Kerekes Péter teológiáját nullával osztályozhatjuk. 
Az ülést berekesztem. A pozitívumokat vigyétek magatokkal, a negatí
vumokat felejtsétek.

Ima, ének, áldás nélkül a jelenlévők némán felálltak, lehajtott fej
jel Horváthot és Kerekest jó messze kikerülték, nehogy valaki cinkos
sággal vádolja őket. Az utcán óvatosan körülnéztek, és ha senkit nem 
láttak, gratuláltak és kezet szorítottak velük. „Igazatok van, bátrak 
vagytok, én is így értem a Szentírást. Isten áldjon titeket és használjon 
református egyházunk megújulásában.”

Sárospatakon aznap ugyanezek a mezőgazdasági prédikációk 
hangzottak el, Dévényi Lajos igehirdető tanár pontosan így kritizálta 
meg. A továbbképző elnöke megírta kötelező jelentését az Állami 
Egyházügyi Hivatalnak: „Előadó testvérünk a kérdés gyakorlati olda
lát, hozzászóló testvérünk a kérdés elméleti oldalát mutatta föl ne
künk, szépen kiegészítették egymást a jól sikerült értekezletünkön.”

Balajti kimerültén ért haza, és tétovázva írta jelentését Bodrogi
nak. Félt, hogy megelőzik és önmagát kiemelve a tárgyilagosságra tö
rekedett. „A mezőgazdasági prédikációs vázlatokat figyelmesen leje
gyezték, fölélénkültek, elfogadták, az új szempontokat hálásan, meg
értéssel köszönték. Sajnos Horváth Tibor és Kerekes Péter magatartá
sa destruktív volt, és nemcsak az egyház szolgálatát, hanem a szocia
lizmus törekvéseit is becsmérelték.”

Debrecenben, az országban gyanították, hogy a vázlatokat Balajti 
Béla írta, és munkáját „trágyateológiának" nevezték. Szégyellje ma
gát, hogy elárulta és szembeköpte Jézus Krisztust!

Horváth Tibort és Kerekes Pétert másnap éjszaka tartóztatta le az 
ÁVO. Mind a kettőt az ágyából rángatták ki. Horváth esete annyira 
sürgős volt, hogy pizsamában, papucsban nyomták a dzsipbe, a kisba
bát váró feleségétől sem búcsúzhatott el. Kerekes Péternek megenged
ték, hogy felöltözzön és elbúcsúzzon. Államellenes összeesküvéssel és 
a szocializmus megdöntésével vádolták őket. A titkos eljárás kiszivár
gott, futótűzként terjedt a városban, országszerte suttogtak róla és a 
Szabad Európa Rádió is bemondta.

Balajti éjszakánként nyugtalanul forgolódott az ágyában. Kétségek 
szorongatták. „Horváth és Kerekes miattam szenvednek. Halálra verik 
őket vagy kiszabadulnak?” Ágyában felült, könyökére támaszkodott
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és nézte a semmit. „Szembeszéllel vitorláztak, oktalanul. Mi közöm 
hozzá, megérdemlik a sorsukat.” Nyugtatta volna magát, szorította a 
félelem. Mi lesz, ha... Mi lesz, ha befogják őket a szekérbe, mert jobb 
képességűek nálam, engem pedig szélnek eresztenek?

Bodrogi elvtárs részletesen érdeklődött Horváth és Kerekes felől. 
Azt szűrte le, hogy a két lelkész jól képzett, ravasz, simulékony, bírál- 
gatásra hajlamos karrierista, akik szimpatizánsokat gyűjtögetnek ma
guk mellé. Horváth és Kerekes három hónap múlva kiszabadult. Gyű
rötten, lesoványodva értek haza, szívükben erősek maradtak. Feléb
redtek és egyházon kívüliek Krisztus mártírjaiként csudálták őket. A 
félénkebb természetűek hallgattak róla, mint a sír, nehogy bajba keve
redjenek.

Csathó Mihály levelet küldött nekik: „Drága Testvéreim! Néktek 
adatott az a kegyelem, nemcsak hogy higgyetek Jézus Krisztusban, 
hanem szenvedjetek is Érette... ”
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Államvédelmi Osztály

Az operaiív ülést Károsi Mátyás vezette. Alacsony termetű 155 cen
timéter magas férfi, mint a német Führer vagy az orosz generalisszimusz. 
Az alacsony termetűekben általában az a vágy ég, hogy sokat és nagyot 
mutassanak. Nyaknélküli kopasz fejét elálló fiilek, szeplős, pattanásos arc 
csúfította. Apró termete miatt kormányrepülőn puffot helyeztek a lába 
alá, hogy ne lógassa a levegőben. Érzelem nélküli személy. Múltját titok 
födte, szemtanúit legyilkoltatta. Adán született, zsidó nevét Károsira ma
gyarosította. Vallástalan. Neve összenőtt az „elvtárs” szóval. Jó eszű ve
zető egyéniség volt Sokat olvasott, magyar, német, francia, angol nyel
ven beszélt. Beutazta Európát. Az első világháborúban orosz fogságba 
került, Szibériában Csita városban szökött a kommunistákhoz, és a hata
lomra éhes fiatalember megtanult oroszul. Magyarországra rendelték, 
hogy megszervezze a kommunista pártot. Az 1919-es Tanácsköztársa
ságban kereskedelmi népbiztos, aminek bukása után a Szovjetunióba me
nekült. Onnan 1924-ben Kovács elvtársként, hamis útlevéllel Magyaror
szágra jött vissza, és megszervezte a Szocialista Munkás Pártot. Saját elv
társai besúgták, ezután börtönre ítélték. A kommunista világsajtó fölhör
dült a „fehérterror” ellen, hogy „ácsolják az akasztófát”. A magyar kor
mány 1940-ben az 1848-as zászlókért cserébe kiadta Moszkvának. A ja- 
kut földről való felesége ellenőrizte szavait és cselekedeteit, impotenciája 
miatt nem volt szexuális kapcsolatuk. Debrecenben az 1945-ben alakult 
Ideiglenes Nemzetgyűlés távolléte és orosz állampolgársága ellenére be
választotta tagjai közé. A lakosság bizalmába férkőzött a vérengző típus. 
Becslések szerint 8-900 embert ítélt halálra. Éber Gábor kárpitos segéd, 
ávós ezredesnek nőtte ki magát és Kárositól tanult „kezelési” módszere
ket Budapesten. A megfélemlített emberek agyondicsérték, mégis rette
gett a lakosságtól, orvlövészektől, barátaitól. Időnként a lakosság százait 
gyilkoltatta le, közöttük párttagokat is. Akiket kivégeztetett, maga se tud
ta előre, hogy milyen váddal ítéljék halálra. Akiről kiadta kivégzési pa
rancsát, azzal, néhány órával előtte mosolyogva beszélgetett. Nem érde
kelte sem az erkölcs, sem hagyomány, sem a jó ízlés, saját ígéretei sem. 
Moszkva parancsait szigorúan végrehajtotta. Ez volt az életcélja. Hegy-
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csúcson tündökölt örök feszültségben, hogy onnan lefújja valamilyen 
szél. Beivódott a közvéleménybe, hogy Károsi egyenlő a párttal és a párt 
egyenlő Károsival. Intézmények, versenyek, plakátok, szobrok, néptömeg 
ünnepelte, és beválasztották a Tudományos Akadémia tagjának. írók, tu
dósok, művészek rótták le a tiszteletüket, és Károsi-ösztöndíjat alapítot
tak. Mivel csak elvbarátaival érintkezett, elszakadt a valós helyzettől, ha
mis képe volt Magyarország állapotáról.

Az operatív ülésen Károsi Mátyás ávós tisztek kíséretében lépett 
az elnöki asztalhoz, jobbján Kovács Béla alezredes foglalt helyet. A 
párnázott ajtó előtt fegyveres őrök vigyázták „a nép atyját”. A szigo
rúan zártkörű református egyházügyi tárgyaláson hat különösen meg
bízható belügyes vett részt. Károsi rövidre fogta a bevezetőjét.

- Elvtársak, Isten létét a kizsákmányolt, naiv rabszolgák álmodták 
meg, hogy könnyítsenek helyzetükön. Lassan kialakult a Názáreti 
Messiás személye. Az ókori vallásból átvették, hogy az istenek meg
halnak és föltámadnak. A kizsákmányoló burzsoáziának jól jött az 
ideológia, és a reakciós gazdagok uralkodó egyházat alapítottak, hogy 
a nem létező Isten nevében üldözzék a szabad gondolkozást, a szocia
lizmust és fölmarkolják a pénzt. A vallás olyan járom, ami lélekkel, 
szellemmel ruházza föl a természeti erőket. Minden vallás kapitalista 
csökevény és ellenkezik a tudománnyal. Mivel a kapitalizmus halálo
san megsebesült, ezért a vallásnak is vége, de a leküzdése még tart. A 
párt nem semleges, hanem kulturális, ideológiai neveléssel, állandó 
fölvilágosítással harcol a vallási ópium ellen. Elvtársak! Összezárni a 
sorokat, nehogy az ellenség beférkőzzön!

„Eligazítás” után a III/III. számú ügyeket nézte át. Ezt az anyagot 
páncélteremben tartották, ahová Kovács alezredes is csak kísérővel 
léphetett be. A terem kulcsát a bejárat mellett üveg alatt éjjel-nappal 
két géppisztolyos őrizte, hogy innen soha az életben semmi titok ki ne 
szivárogjon. Károsi saját anyagát, saját otthonában őrizte páncélszek
rényben. A lényeges ügyeket gondosan megtárgyalták, elrendezték, és 
titkos futárral Moszkvába menesztették, a Szovjetunió Államvédelmi 
Bizottságának (röviden KGB). Innen irányították Magyarország poli
tikai, gazdasági, kulturális és vallási ügyeit.

Bodrogi hadnagy ujjaival az asztal tetején dobolt. Maga sem tudta, 
hogy miért félt az egyház lojális és reakciós papjaitól, akik néha egy-
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mást védték, gyakrabban egymást becsmérelték. Valamilyen szellemi 
hatás összetartja őket.

- Félek az Istentől, Aki ateista tudósok véleménye szerint nincs. 
Marxista szemináriumon részletesen cáfoltuk a Biblia minden lapját. 
Mózes testvére, Áron aranyboijút öntött, odahívta a népet, ez a te iste
ned, ó Izrael. A zsidó királyok többsége sem volt istenfélő, mert bál
ványokat állítottak, azokat imádták. Protestáns tudósok tanítják, hogy 
meghalt az Isten. Ha lett volna Jézus, akkor sem támadott fel, legfel
jebb a tanítványok képzeletében. Az ateizmus diadalmasan tőr előre, 
hullámai átcsapnak az egész világon. Isten léte tudományosan nem bi
zonyítható, de nem is tagadható. A kommunizmus az eszmék csúcsa, 
új embert kovácsol, és további ideológiai fejlődés nincs. A vallásos 
emberek száma, a mohamedánok kivételével csökken. Izgulok Szaba
di elvtárs miatt, aki állítólag jobban dolgozik nálam és előléptetik.

Bodrogi bizonytalankodott Balajti illetve Meszmer miatt is. Ö 
kapta azt a feladatot, hogy keressen olyan fiatal papot, aki népszerű, 
értelmes, nagyravágyó, és befogható a párt építésére, az egyház lebon
tására. Föltérképezte Balajti múltját a Hunyadi gimnáziumtól kezdve 
Törökszentmiklósig. Alapos kivizsgálás után engedélyt kapott rá, 
hogy kezelésbe vegye. Szolnokon utasította a rendőrkapitányt, hogy 
Balajtit fizikailag „dolgozza meg.” Hálóba fogták a ficánkoló halat és 
baj lesz, ha most kicsúszik a kezéből. Az egymáshoz láncolt rabtartó
nak és rabnak vége. Rá került a sor. írásban leadott tanulmányát szó
ban kiegészítette. ’i

-« Jelentem, hogy Meszmer elvtársijó képességű, jó megjelenésű 
alany, utasításainkat ügyesen teljesíti az egyházban. Úgy látszik, hogy 
pietizmusától végleg kigyógyult, követőinek száma gyarapodik, ami
vel mélyíti a meghasonlást a betiehemisták között. A szocializmus 
tantételeit egyházi köntösbe öltözteti, amit papjaiba, hallgatóiba plán
tál. Összegyűjteni és szétszórni képes, hiú és nagyra törő ember. 
Alattvalóit megalázza, feletteseit kutyahűséggel nyalogatja. Mint párt
tag, alkalmas lehet arra, hogy szélesebb munkakörben dolgozzon.

Károsi Mátyás közbeszólt.
- Figyelmeztetem az elvtársakat, hogy református teológusok talál

ták ki a „szolgálat teológiáját”, ami veszélyes, mert szociális problé
mákra szociális teológiával válaszol. Mellénk húzódnak lojális papok és
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egyháztagok, hogy bőrüket mentsék. Elvtársak! A békepapok éppen 
olyan veszélyesek, mint a reakciósok, mert nem meggyőződésből, ha
nem önző, anyagi érdekből működnek együtt velünk, és így az egyház 
pusztítását késleltetik. Célunk, hogy az egyházat külső beavatkozás nél
kül belülről az egyház által számoljuk föl. Meszmer? Moszkvában úgy 
látják, hogy az esperesség után teológiai tanárt faragjanak belőle. Kap
jon néhány kényes feladatot, és ha ezeket szigorúan, belső egyházi mó
don megoldja, akkor a püspökké választását is előkészíthetik. Kérem az 
elvtársakat, hogy a következő feladatokat rövid határidőre oldják meg. 
Egy: a teológiai hallgatók radikális csökkentése, kettő: önálló gyüleke
zetek fölszámolása, összevonással, bokrosítással, három: hittanórák 
számát csökkentsék le. Négy: a régi gondolkozású reakciós papokat, 
gyülekezeti tagokat, makacs betlehemistákat szűrjék ki. Erősíteni a 
Szovjetunióhoz való kapcsolatunkat úgy, hogy látszatra mindez egyházi 
döntés alapján történt. Vegyék tudomásul, hogy a proletárdiktatúra a 
Szovjetunió vezetésével semmi mást nem tűr maga mellett.

Balajti látóköre bővült, távlatok nyíltak előtte. Kihámozta az ösz- 
szefiiggéseket, hogy a párt módszere bizonytalanság keltése az egy
házban, társadalomban, még a pártvezetők között is. Majdnem biztos
ra vette, hogy az Állami Egyházügyi Hivatalban és a rendőrségnél kik 
jelentenek róla. Az ilyenekhez néha túl kedves, máskor túl rideg volt. 
Néha kedves barátnak mutatkozott, máskor szigorú felettesnek, hogy 
maga mellé állítson némelyeket vagy eltaszítson. Tudta jól, hogy kol
legái karrierre vágyakoznak. Feszültségben élt, mert társai szüntelenül 
lesték, hogyan köthessenek bele, tolják félre, hogy a helyére lépjenek. 
Rájött, hogy az állam bizalmatlan a békepapokhoz is.

A mendemonda beteljesült, hogy Balajti lelkész engedélyt kapott 
egy 125 köbcentis Csepel motorkerékpár vásárlására. A megbeszélt 
napon és időben érkezett Debrecenbe. Az Aranybikánál szállt le a vil
lamosról, ahonnan néhány perc a Halköz utca. Rutinosan csengetett, a 
boltíves kapunál balra, lépcsőn föl és az előszobából nyílt a fogadó. 
Kicsit otthonosan érezte magát. Dossziéban lévő jelentését az asztalra 
tette. Bodrogi szendviccsel, teával kínálta.

- Mi újság az egyházmegyében, Meszmer elvtárs?
Balajti igyekezett egyszerre jót és rosszat mondani, naivnak és tá

jékozottnak mutatni magát.
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- Mi újság? Az esperestől kérdezd.
- Mi a véleményed róla?
Sejtette, hogy a témához érkeztek. Szívdobogása gyorsult, kezét 

szájára tette, mintha ásítana.
- Mennek a dolgok, mennek, ha az idegosztályi kezelés használt 

neki. A Bibliában található: ahol nincs pásztor, ott elszéled a nyáj.
- Gondoltatok másik esperesre?
- Állandó téma, többen is pályáznak rá.
-Kik?
- Horváth Tibor meg Kerekes Péter mozgolódnak, úgy látszik, 

még nem tanulták meg a leckét. Botka Ferenc a betlehemisták jó ké
pességű szóvivője, aki néha félreviszi a dolgokat. A puhagerincű, 
jobbra-balra hajlongok között bőven lehet válogatni.

- Más valaki? Például Balajti Béla?
Fölcsillant a szeme.
- Rólam is beszélnek, de a Biblia szerint nem az a helyes, ha vala

ki magát ajánlja, hanem akit más ajánl.
- Vállalnád?
Eljátszotta, hogy meglepődött.
-Én?
Bodrogi a fejével bólintott.
- Igen te, ha megválasztanának. Időszerű az egyházi vezetés újítása.
- Ha a gyülekezetek jelölnének, és törvényesen megválasztanának.
- Jelölésed esetén az állami hozzájárulás megszerezhető. Beszéljé

tek át baráti körben, Nagy Istvánnal és Szűcs Gézával.
Balajti hazafelé menet szinte ugrált örömében. A hajdúnánási pa

rókiát képzelte maga elé, amelynek utcai falán, fényes táblán olvasha
tó: „Esperesi hivatal.” A lelkész! hivatal ajtaján: „Balajti Béla espe
res.” Otthon az ebédjét kanalazta és föl se nézett.

- Képzeld Zsófi! Ma Debrecenben jártam, ahol az esperesi hiva
talban többen nekem jöttek, hogy vállaljam el az esperességet, mert az 
öreg nyugdíjba vonul.

Zsófi kedvetlenül fogadta ezt a hírt.
- Mit válaszoltál?
- Töprengek a lehetőségen. A hívő ember vagy vállalja, vagy me

nekül a teher alól. Ha én nem, akkor jön más, rosszabb nálam.
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- Mit kívánnak cserébe?
- Először is még nem döntöttem róla, másodszor ne bosszants fö

lösleges kérdésekkel. Harmadszor, jobb volna, ha biztatnál gyanakvás 
helyett.

Otthagyta az ételt, berohant dolgozószobájába, feleségére vágta az 
ajtót, mint valamikor otthon, amíg Krisztus nélkül lakott együtt a csa
lád. Könyvei mögül kiemelte konyakos üvegét. Ivott belőle, visszarej
tette, nehogy rajtakapják, bár Zsófi már érezte rajta a dohány és alko
hol szagát. Végigdűlt a kanapén, cigarettára gyújtott, füstkarikákat 
eregetett a levegőbe. Nehezült fejjel fogott hozzá az írógépeléshez:

„Kedves Géza és István! Közös ügyünk baráti megbeszélésére hív
lak Benneteket jövő hét kedden este 6 órára. Jöveteletekre föltétlenül 
számítva, ölel mindkettőtöket Bélátok."

Nagy István és Szűcs Géza vonattal utaztak ki Hajdúnánásra. Zsó
fi csodálkozott a váratlan látogatókon és a férje is meglepetést színlelt. 
Dolgozószobájában pogácsával, borral kínálta őket, már felesége előtt 
sem titkolta, hogy cigarettázik.

- Tanácsért fordulok hozzátok, nagyon kérve a bizalmatokat, hogy 
maradjon köztünk. Dilemmában vagyok. Jól érzem magam a város
ban, rengeteg a munkám, szeretnek bennünket. A közelmúltban töb
ben is fölkerestek azzal, hogy esperesünk nyugdíjba megy, lépjek a 
helyére. Valószínűleg az állam is szemet hunyna rá.

A két lelkész összenézett és latolgatták, hogyha Balajti följebb lép 
a ranglétrán, akkor magával vonja őket. Szűcs széttárta karjait.

- Nincs esélyesebb nálad, az egyházmegyében. Föltétlenül vállald 
el, ha megválasztanak.

Nagy István megerősítette:
- Megtesszük, ami rajtunk áll.
A két barát körlevelet küldött az egyházmegye gyülekezeteibe:
„Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr! Szocialista hazánkban egyházi 

megújulás kezdődött. A maradi, visszahúzókat haladó szellemű őrállók 
váltják fel. Adjunk helyet azoknak, akik mai körülményeinkben világo
san látják és végzik feladatukat. Egyházi vezetésünket is frissíteni kell, 
és szándékunk megvalósításában államunk is segítségét ígérte. Azok
nak, akik egészségi állapotuk, életkoruk vagy más indoklással ez év
ben nyugdíjba vonulnak, garantált állami nyugellátásban részesülnek.
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Tisztelettel kérjük azokat, akikre fentiek vonatkoznak, hogy fogadják el 
államunk segítségét és saját érdekükben, haladéktalanul kérjék nyug
díjazásukat.

Esperesünk visszavonulása esetén megválasztásra ajánljuk Balajti 
Béla hajdúnánási lelkipásztort, aki az ébredésből indult el, jól képzett 
teológus, társadalmi kapcsolatait az egyház építésére használja és ál
lami felsőségünk kész tárgyalni vele. Egyházmegyei gondnoknak 
ajánljuk Sós Tibort, aki a hajdúnánási gyülekezet gondnoka, az Or
szágos Takarékpénztár főkönyvelője, pénzügyi szakember és a Hazafi
as Népfront elnökségi tagja. Az egyházmegye többi tisztségviselőjének 
megválasztására az új esperes és főgondnok beiktatása után kerülhet 
sor. Aláírás: Egyházunkért felelős lelkipásztorok. ”

Az öreg esperes és gondnok úgy érezte, hogy mellbe vágták őket. 
Szalmaszálba kapaszkodtak. Panaszt emeltek az Állami Egyházügyi 
Hivatalban „az egyházunkért felelős lelkipásztorok” miatt. Először is, 
mert törvénytelenül, hatósági engedély nélkül bocsátottak ki körleve
let. Engedély nélkül csak 5 példány sokszorosítható, ők ennél sokkal 
többet küldtek szét. Az Állami Egyházügyi Hivatal vezetője türelmet
lenkedett.

- Esperes úr, egyházi belügyekben nincs hatásköröm. Megértem 
viszont, hogy új korszakban fiatalok új irányvonalat képviselnek. Má
sodszor: szedjenek össze 6-8 példányt a körlevelekből, hasonlítsák 
össze, és ha tökéletesen egyezőek, akkor menjenek a rendőrségre és 
jelentsék fel. Sajnálom az urakat, hogy nincs lehetőségem hatáskörö
mön kívül intézkedni.

Az ajtóig kísérte vendégeit és kezet sem fogott velük. Az öreg es
peres és gondnok ráébredt arra, hogy miután teljesítették az állam kí
vánságait, most leléphetnek. A mór megtette kötelességét, a mór me
het. Szinte biztos, hogy az „egyházunkért felelős lelkipásztorok” mö
gött az államhatalom áll. Benyújtott nyugdíjazás iránti kérelmüket so
ron kívül elintézték.

Az esperes-választási eljárás simán gördült előre. A háromtagú 
szavazatszedő bizottságnak Szűcs Géza és Nagy István is tagja volt, és 
„módosítottak” az eredményen. Ugyanis az 58 szavazatból Balajti Bé
la 21-et, Nagy Márton 37-et kapott. A bizottság fordítva jegyzőköny
vezte, amely szerint Balajti Bélára 37-en, Nagy Mártonra 21-en sza-
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vaztak. Balajti Bélának jól estek a gratulációk. Helyzetét vizsgálgatva 
felderengett előtte, hogy győzelem és vereség között lavírozik. Vagy 
tovább szárnyal fölfelé, vagy aláhull, mint a pásztortüzbe dobott el
égett fadarab, aminek kormos hamuját semmibe fújja a szél. Régi ver
sével biztatta magát: „Győzni, győzni, győzni akarok!”

Munkatársaival precízen kidolgozták a beiktatás forgatókönyvét. 
Kit hívjanak meg, állami és egyházi részről? Maradjon ki az öreg es
peres gondnokával együtt úgy, hogy a meghívót csak a beiktatás nap
ján kézbesítsék neki. Kik és milyen sorrendben szólaljanak fel? Temp
lomi bevonulás, ülésrend. A Földműves Szövetkezet éttermében lesz 
közebéd, hogyan állítsák össze a menüt. A rendezőbizottság munká
hoz látott, az újdonsült esperes pedig ügyesen „beadta”, hogy beikta
tásakor új palásttal ajándékozzák meg. Fodrásznál is szépítkezett.

Megírta prédikációját, székfoglaló beszédét. Nagy bőrkötéses Bib
liájával, áhítatos arccal indult a szószékre. Kenetteljesen, dallamosan 
prédikált, zúgó hangon és lágy suttogással csillogtatta szónoki képes
ségeit. Most is a jeruzsálemi templom megtisztításának történetét vette 
elő és kiegészítette Ézsaiás 43: 19 verseivel: „így szól az Úr, íme újat 
cselekszem.”

- Új korszak nyílt Jézus születésekor. Abban a világban, ahol évez
redeken át gazdagok elnyomták a szegényeket. Jakab apostol így ítéli el 
őket: „Jaj néktek gazdagok, mert ruhátok és aranyotok megrothad. A 
munkások visszatartott bére az égre kiált.” Jézus bátran föllépett azok 
ellen, akikhez mások nem mertek hozzányúlni. Mialatt Jeruzsálemben 
dőzsöltek, Gallileában szegények rongyoskodtak. Isten egyenlőséget te
remt a világban, nacionalizmus helyett internacionalizmust, kapitaliz
mus helyett szocializmust. Jeruzsálemben pontot tett a pénz hajszolásá
ra. Új korszak kezdődött a zsidó történelemben, ahol hagyományok 
ápolásából, a templom és kereskedők hasznából a főpapok nyerészked
tek. A hagyomány és törvény betartása fontosabb volt nekik az irgal
masságnál. Változás történik református egyházunkban. Isten arra ren
delt bennünket, hogy ne vagyongyűjtés legyen a cél, hanem közeled
jünk egymáshoz, latin kifejezéssel communiót gyakoroljunk. Uralkodó 
egyházból szolgáló egyház legyünk, ezért ajánlottuk földjeinket a kö
zösségnek, hogy igazságosabb társadalom épüljön föl Magyarországon. 
Jézus példát mutatott arra, hogy amint Ő cselekedett személyesen, mi is
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akképpen cselekedjünk. Krisztus nem önmagába zárkózó, világtól el
forduló misztikus volt, aki saját érzéseit ápolgatta, aki szemet hunyt a 
kapitalistákon, hanem elsöpörte őket. Hagyjunk föl az önmagunkat daj- 
kálgató, „lelkiző” pietizmussal, és hitből fakadó engedelmességgel mer
jünk beleszólni a haszonlesésbe és igazságtalanságba. Tiltakozzunk és 
cselekedjünk, így leszünk hasznosak a világ számára! Cselekvés váltsa 
fel a tétlenséget! Csak a kizsákmányolás megszüntetése után lehet bé
kesség a földön. Testvéreim! Alázattal és nyitott szívvel vallom előtte
tek, hogy változás történt bennem is. A világháború után, 1945.-ben fel
lobbanó ébredésben kezdtem. Sajnálom, hogy az ébredés megszűnt 
Magyarországon. Miért akadt el? Mert az önelégült kegyesek csak ön
magukkal foglalkoztak, mintha nem is lenne más a világon. A régi egy
ház kátyúba rekedt és elfelejtkezett a mindig újat cselekvő Istenről. Val
lom előttetek, hogy álmatlan, imádsággal töltött éjszakákon fogadtam el 
esperesi jelölésemet és megválasztásomat, azzal a felismeréssel, hogy 
nem önmagámnak kell élni. Kérem Istent, hogy egyházmegyénkben se
gítsen véghezvinni az O dicsőségét és a népünk javát szolgáló változá
sokat. Kérlek titeket is atyámfiai, hogy segítsetek ebben. Engedd, hogy 
Isten vigyen végbe változást az életedben, még ha fájdalommal járna is! 
Ha ezt elfogadod, akkor te is részese lehetsz a nehéz, de gyönyörű 
szolgálatnak. Ámen.

Imádság, áldás, gyülekezeti ének után a kötelező esperesi székfog
lalót hallgatták meg. Címe: „Új rend a földön.” Jeremiás 31: 22. Az 
úrasztalától olvasta föl, ami a hallgatóság többségének éppen olyan 
összemosódott volt, mint a prédikáció, amiből alig értettek valamit. A 
teológusok szerint szalmát csépelt, a belügyesek jónak ítélték.

- Korfordulóban tisztázzuk a helyzetünket és céljainkat. Gyökeres 
változás történik Magyarországon és a földkerekségen, úgy az egyhá
zakban, mint a társadalomban. A letisztult pietizmus önelégült „lelki
zésből” eljutott a közösségért való felelősség vállalásba. Az egyház 
nem önmagáért, hanem a világért van. Hitből fakadó engedelmesség
gel, a békeszerető emberekkel közösségben lefogjuk a haszonleső, há
borúra spekuláló gonosz kezeket. Panasz és egymás bírálgatása helyett 
derűlátással szolgáljunk a boldog Magyarországért azon a földön, 
amelyen a lakosság több mint egyharmada forradalomhoz csatlako
zott. Látásaimat és céljaimat az igehirdetésembe foglaltam.
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Sós Tibor egyházmegyei fogondnok székfoglalójában az állam és 
egyház gyakorlati és elvi kapcsolatáról értekezett.

Az ünnepi közgyűlésen először a püspök szólalt föl.
- Őszinte tisztelettel köszöntőm az állami és egyházi méltóságo

kat, lelkészeket, vendégeket, gyülekezeteket. Változó korszakban új 
emberekre, újuló egyházra van szükség. A hajdúvidéki egyházmegyé
ben tanúi lettünk ennek. Istenünk áldása legyen a gyülekezeteken, 
pásztorokon és egyházi vezetőkön!

Az Állami Egyházügyi Hivatal megyei vezetője, Vadász János állt 
az úrasztalához. A lelkészek, hol titkár, főtitkár, hol tanácsos, főtaná
csos, hol előadó, főelőadó címmel tüntették ki. Apja református ha
rangozó volt, két évet református gimnáziumba járt, ahonnan erkölcsi 
okok miatt kicsapták. Beiratkozott a kommunista pártba, marxista 
egyetemen képezte magát, ávós tiszt lett, ahonnan „fölfelé” buktatták. 
Szorgalmasan véghezvitte a felsőbb utasításokat.

- Tisztelt Püspök úr, Esperes úr, Lelkész urak! Tisztelt Közgyű
lés! Balajti Béla esperes úr korszakváltást elemezett. Elítélte a múlt 
csökevényeit és fölrajzolta szép jövendőnket. Ez a korszakváltás a 
Szovjetunió hadseregének győzelmével kezdődött, amikor fölszaba
dultunk. Ma már dörömböl a gazdaság és lendületben az ország! A 
Hajdúvidéki Egyházmegye jól döntött a választásnál, mert megfelelő 
embert állított megfelelő helyre. Mi is elfogadjuk, de megvizsgáljuk, 
hogy kit, hogyan támogassunk, mert a kassza kulcsa nálunk van. Ké
szek vagyunk együtt haladni barátainkkal, de megakasztjuk a hátrafelé 
tekintgető reakciósokat. A történelemben eszmék birkóztak egymás
sal. A görögök és latinok filozófiáját, az államegyház és római pápák, 
valamint királyok diktatúráját, nacionalizmust, fasizmust, kapitaliz
must legyőzte a közösség, a szocializmus eszméje. Egy olyan ideoló
gia, ami a csúcs. A munkásosztály uralma megdönthetetlen. Lelkész 
urak tegyék a magukét, mi is a magunkét, és meglátják, hogy mi lesz a 
vége! Balajti esperes úrnak és munkatársainak államunk képviseleté
ben erőt, egészséget, sikert kívánok.

Az előre fölkért hat előadó Balajti esperest méltatta, hinni merte, 
hogy a hajdúvidéki egyházmegye problémái megoldódnak. Az öreg 
esperest és gondnok elődöt elfelejtették megemlíteni. A vendéglői 
közebéden Balajti esperes és felesége ültek középen, jobb kézre a
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püspök, bal kézre Vadász János ÁEH előadó. Otthon a gyermekei 
boldogan ölelték a nagyobb tisztségre jutott édesapát, Zsófi hallgatott, 
és szüntelenül imádkozott az uráért.

A felébredtek Juhász András mérnök Liszt Ferenc utcai lakásán 
gyűltek össze. Igeolvasás, közös imádság után Balajti megválasztását, 
esperesi prédikációját és székfoglalóját Kerekes Péter elemezte.

- Minden államhatalom Isten akaratából, illetve engedélyével mű
ködik. A Führert Isten adta a németeknek, hogy megbüntesse őket, 
amint Ézsaiás könyvében van megírva: „adok nékik gyerkőcöket és 
uralkodnak rajtuk, és nyomorba jut a nép, egyik a másik társa ellen, 
becstelen a tisztes ellen. (3:5-7) Hóseás prófétálja: „Királyt emeltek, 
de nem általam, fejedelmet választottak tudtomon kívül. ” (8:4) A 
kommunista rezsimet Isten szuverén döntése alapján büntetésül fogad
juk el, ami egyszerre befejezett tény és egyszerre múlandó. Egyház
kormányzati tévtanítás, hogy történelmünk folyamán soha nem volt 
ilyen szituáció. Hazugság, hogy a kommunizmus örökéletű. Balajti 
Bélát azért jelölte államunk esperesnek, hogy az egyházcsonkítást 
„túlteljesített normával” végezze. A rombolást építésnek próbálja föl
tüntetni, szocializmust hozott az egyházba, és nem az egyházat, evan
géliumot plántálja a szocialista társadalomba. Az ateizmus soha nem 
volt és nem lesz áldás! A megfélemlített békepapok jutalom reményé
ben hízelegnek neki.

Hegyi Géza hozzáfűzte, hogy Balajti prédikációja és székfoglalója 
félig igaz és félig hamis volt. A féligazság veszélyesebb a teljes hazug
ságnál. Az élő víz, Krisztus helyett repedezett kutak pocsolyáiból itatják 
és mérgezik a szomjúhozókat. Megváltásra, boldogságra, épülésre Isten 
egyetlen megoldást adott, az örökkévaló Jézus Krisztust. Szentlelke ál
tal új, minőségi embert formál. A keresztyének becsülik, segítik egy
mást, tisztelik a vezetőiket, és legyőzik a korrupció kísértését.

- Hogyan juthatott el Balajti Béla, aki forrón szerette Jézust, a té
velygés útjára? - töprengett Szabó Dávid.

Csathó Mihály Péter tanítványra hivatkozott, aki büszke volt rá az 
egyik pillanatban, hogy még az ördögök is engednek néki. Szentlélek 
által bizonyos volt benne, hogy Jézus Krisztus az Istennek Fia. A másik 
pillanatban pedig, amikor elmondja véleményét Jézusról, megváltásról, 
„békeszerető emberekről”, hogy nem feszítik meg Jézust, akkor meg-
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dorgálja az Úr: távozz tőlem Sátán. Nem az a döntő kérdés, hogy Balajti 
letagadta Jézussal való közösségét, hogy mentse magát és az egyházat, 
hanem az a döntő kérdés, hogy elvetette-é Isten az O népét. Nem az a 
lényeg, hogy elcsatangolt a bárány, hanem az, hogy utána nyúl-é Jézus 
Krisztus. Annyit tehetünk, hogy imádkozunk érette, térjen vissza az Úr
hoz, Aki éppen úgy megbocsátja az esperes bűneit, mint a miénket.

- Balajti elkárhozik vagy üdvözöl? - élezte ki Horváth Tibor.
- Ez sem a mi dolgunk, hanem Isten titka, csöndesítette Csathó 

Mihály. - Nem az a kérdés, hogy Balajti testvérünk tagad, mint Péter 
apostol, hogy semmi közöm Jézushoz, hanem a kérdés, hogy Jézus 
szereti-é őt, megőrzi a Krisztusba vetett hitében, vagy elveti színe elől. 
A Szentírásban találunk esetet reá, mikor az eltévelyedett, bűn mocsa
rában fetrengő keresztyén kimenekül az ítéletből, „mintegy tűzön át,” 
valami nagy szenvedés által. Előfordulhat, hogy Balajti testvérünket 
valami rettenetes csapás által kijózanítja, magához téríti Isten, és teljes 
szívével visszafordul Jézushoz. A mi feladatunk, hogy imádkozzunk 
magunkért, őérette, hogy Krisztus kegyelme el ne távozzon tőlünk. A 
mi feladatunk, hogy kérjük Istent: Uram, Aki már fogantatásunk pilla
natában döntöttél rólam, mutasd meg az életem célját, hogy fizikai, 
vagy szellemi, társadalmi, vagy egyházi munkára hívtál el engem. Is
ten teljes bizonyosságot ad arról, hogy mi a célja velünk.

A Belügyminisztérium Vallásügyi Főosztálya párnázott ajtó mö
gött ülésezett. A négyszögletű, hosszú asztalok körül az ország tájain 
dolgozó, jól fizetett, jól képzett, megbízható tisztek foglaltak helyet. 
Látásból ismerték egymást, de a családi nevük titkos volt. Barátságo
san szorítottak kezet, vigyáztak szavaikra és mozdulataikra, mert őket 
is állandóan ellenőrizték. Minisztériumokban, hivatalokban, fegyveres 
testületekben, gyárakban, iskolákban és egyházakban informátorok 
dolgoztak. Kovács alezredes rezzenéstelen arccal, mozdulatlanul ült a 
fő helyen. Néha jegyzetelő titkárnőjére pillantott, néha belekérdezett a 
beszámolókba. A tisztek láthatóan megkönnyebbültek, mikor az elnök 
eligazítására került sor.

- Elvtársak! Magyarországon 3000-nél több pap működik. Ezek 30 
%-át beszerveztük. Nehéz esetek a Betlehemi Egyesület pietistái, de 
már közülük is vannak szép számmal, akik a mi embereink. A bizonyta-



149

lan személyeket meggyőzéssel, figyelmeztetéssel, akár fizikai eszkö
zökkel állítsuk magunk mellé, vagy likvidáljuk őket. Sajnos a reakció
sok illegális összejöveteleken biztatják egymást. A papok 45 %-a inga
dozik, várják, hogy mi lesz. A római katolikus és protestáns papkép
zőkben csökken a létszám, növekszik a marxista befolyás. A diplomá
zott fiatalok jelentős száma bírálgatja az avult egyházat, lenézik a for
maságokat, és szavaikkal, öltözetükkel látványosan botránkoztatnak. 
Feladataink: mélyíteni kell a kommunista átnevelést. Csak a párttagok 
kaphatnak kulcsszerepet gyárakban, kórházakban, hivatalokban, miután 
felsőbb szervek hozzájárultak. Különösen hangsúlyos ez a szempont a 
klerikálisokra nézve. Nagyobb gyülekezetekbe csak jóváhagyásunkkal 
választhatók lelkészek. Egyházi tisztségekre csak jóváhagyásunkkal je
lölhetők, és úgy kell megoldani, mintha kizárólag egyházi ügyről lenne 
szó. Kérem, hassanak oda, hogy az állami és egyházi rendeleteket pon
tatlanul fogalmazzák meg. Kiemelt ügyekkel több állami hivatal, ÁEH, 
tanács, rendőrség stb. is úgy foglalkozzon, hogy bizonytalanságot, fé
lelmet gerjesszenek. Azok léphetnek előre, és kaphatnak diplomát, ki
tüntetést, pénzt, akik végrehajtják elgondolásainkat. Nagyon vigyázza
nak arra, hogy aki egyszer szolgálatunkba állott, ebből soha többé ne 
térhessen vissza eredeti környezetébe. Igyekezzenek úgy befolyásolni a 
lelkészeket, nehogy egységre jussanak. Ápolják a teológiai ellentéteket. 
Úgy irányítsák az egyházi, kulturális, politikai, társadalmi rendezvénye
ket, hogy a jelenlévőket észrevétlenül az egyház ellen hangolják. Fi
gyeljék, figyeltessék a prédikációkat, szentbeszédeket, énekeket, teme
tési szertartásokat, egyházi levéltárakban kutatókat. Akadályozzák a 
lelkészek és egyháztagok mozgását, nacionalizmussal, maradisággal 
vádolják őket. Jó eszköz, ha kigúnyolják módszereiket és tanításaikat. 
Az egyházi újságok szerkesztői ítéljék el azokat a személyeket, mint 
például Szentkirályi József, Csatári László, Farkas Lajos, akiket az ál
lami bíróság elitéit. Csapjanak le a betiltott, sajnos népszerű ellenzékre, 
mint például a Betlehemi Egyesület, a római katolikus Szent László 
Egyesület és szabadkeresztyén közösség. A vallásos érzelmű értelmisé
gieket, például orvos, művész stb. szorítsák ki a porondról, és hozzanak 
helyükbe kommunistákat, akár szakértelem nélkül is. Jól bevált mód
szereink: megdolgozni, elhelyezni, szabadságában korlátozni, vagy el
tüntetni. Van-e kérdés, hozzászólás?
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Az ezredes a kérdezőknek pontosan válaszolt, az eligazítás 
befejeződött.

Bodrogi gratulált az új esperesnek, és javasolta, hogy Vadász Já
nossal szorosabbra fűzze kapcsolatát, hetenként számoljon be neki az 
egyházmegyéről. Balajti az idő- és költségveszteségre panaszkodott, 
Debrecen és Hajdúnánás közötti távolság miatt. Bodrogi nyugtatta:

- Úgy hallottam, hogy a Nagytemplomban megüresedett az egyik 
lelkészi állás. Pályázd meg, miért ne sikerülne? És akkor az esperesi 
hivatalt tedd át Debrecenbe. Bátraké a szerencse!

A lelkészválasztás kevés vizet zavart. A gyülekezet közönyösen 
vagy morgolódva elintézte azzal, hogy a papok is behódoltak. Úgyis 
az lesz, amit az állam akar. Kit érdekel a békeprédikáció? Féltették ál
lásukat is a vallás miatt, elfordultak az egyháztól.

A beiktatás rutinosan és törvényesen folyt le. Az esperesi hivatalt a 
püspök székházában rendezték be. Utcáról lépcsőkön föl, folyosóról jobbra, 
titkárnő irodája, balra tárgyalóterem, legbelül párnázott ajtó, az esperes iro
dája. Piros telefon, bőr fotelek, tárgyalóasztal, ébenfa íróasztal. Tovább a 
folyosó végén két vendégszoba, teakonyha és zuhanyozó. Balajti esperes itt 
pihent meg a fárasztó munka után. A hivatallal szemben Kálvin téri lakást 
kapott. Még Zsófi is örült a változásnak, mert a gyerekek könnyebben jut
nak el a gimnáziumba és az egyetemre. Hozzáértéssel rakta fel a családi 
képeket, díszeket, varrottasokat, nagyon szerette a virágokat.

A titkári teendőket eleinte az öreg esperes hivatalvezetője látta el, 
aki unszimpatikus volt Balajtinak, mert jártasabb volt az egyházme
gyében, mint ő. Leste, hogy valamilyen indokkal fölmondhasson. A 
hivatalos óra reggel 9-kor kezdődött és 12-kor fejeződött be. Balajti 
élvezte a vendégszobát, elnyújtózott a széles ágyon, és megint a régie
ket idézgette. „Debrecen város széléről indultam, és megérkeztem a 
város közepébe, mint felelős őrálló. A Belügyminisztériummal is kap
csolatom lehet. Hogyan tovább?” Gondolatai magasba szöktek.

A nyár elei napfény kicsalta az utcára. A Déri Múzeum előtt sétál
va gyönyörködött a Medgyessy-szobrokban, és földbegyökerezett a 
lába. Éva közeledett, mosolygott és megszólította:

- Béla!
- Éva!
A lány természetes módon tegeződött.
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- Mit csinálsz itt Béla? Sokszor gondolok rád, emlékszel, amikor 
Váncsodon imádkoztunk?

Béla meglepődött a leány közvetlenségén. Kezet fogtak, s mintha 
testvérek volnának, megcsókolták egymást.

- Váncsod? Kitörölhetetlen a múltamból. Es te mit csinálsz?
Éva belepirult és hagyta, hogy a férfi pillantásai rátapadjanak. Pu

ha kezét lassan kihúzta a Béláéból, akit elbűvölt a lány szépsége. Ez a 
realista nő vonzóbb, mint bakfis korában. Gesztenyebama haját konty
ba csavarta, hajtűvel összefogta. Jellegzetes ívű szemöldöke alatt 
hosszú szempillák, barna huncut szemek. Enyhén festett, cseresznye
piros száj. Egész arca természetes harmóniát nyújtott. Nyakán arany
lánc, bal vállán derékig érő szíjon kézitáskája, csuklóján csontból kar
perec, selyemblúza kidomborodott, derekán vékony öv, szoknyája alig 
takarta térdét. Zoknija és szandálja színe összhangban volt egymással. 
Lénye életvidámságot árasztott.

- És te mit csinálsz Éva - ismételte remegő hangon.
A lány vágyakozva nézett reá.
- Állást keresek.
- Hol és miért?
- Érettségi után gyors- és gépíró diplomát szereztem, ügyvéd mel

lett dolgoztam, akit nagy szája miatt elvitt az ÁVO. Segítenél valaho
vá beajánlani?

Balajti szája szélét harapdálta, mert szívesen fogadná maga mellé 
ezt a nőt, de hogyan? Kihúzta magát.

- Tudod, esperes vagyok itt Debrecenben, érdekes, hogy összeta
lálkoztunk, mert tulajdonképpen ööö... - Esperessége»óta azért kez
dett el ööözni, hogy tekintélye növekedjen. - Tulajdonképpen gyors- 
és gépírót keresünk, illetve hivatalunk vezetésére alkalmas adminiszt
rátort. Hogy is mondjam, ööö... ha esetleg megegyezhetünk, akkor 
jövő hét kedden 12 órakor az Aranybika Szálló halijában leszek. 
Meghívlak ebédre, és meglátjuk, hogy mit lehet csinálni? Addig hátha 
találnál jobb megoldást.

Búcsúzás után Balajti hátranézett Évára, aki elringatta magát a 
forgatagban. Másnap a hivatalvezetőt dolgozószobájába rendelte.

- Foglaljon helyet, nagytiszteletű úr. Sajnos egy igen fájdalmas 
hírt kell mondanom, aminek oka egyrészt, hogy beiktatásomkor az
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egyház megújítását vállaltam. Elődöm ramaty állapotban hagyta rám 
az egyházmegyét, amiért nagytiszteletű úr is felelős. Másrészt gyógyí
tom az egyházmegye és a gyülekezetek sebeit. Harmadszor segíteni 
szeretnék, ezért következő hónap elsejétől kihelyezem Nyirmártonfal- 
vára, ahol éppen ilyen karakterű lelkészre van szükség, ígérem, hogy 
anyagilag is támogatom.

- De esperes úr!
- A megválasztásával nincs probléma - állította le.
- De esperes úr! Én...
- Megvárná, hogy befejezzem? A legsúlyosabb probléma, hogy Va

dász János AEH előadó panaszkodott nekem, mert a nagytiszteletű úr re
akciós vicceket mesél ügyintézés közben. A kommunisták nem tréfálgat- 
nak. Fegyelmit indítottak lelkész úr ellen. Végletekig harcoltam nagytisz
teletű úr érdekében, végül Vadász János beadta derekát azzal a föltétellel, 
ha önként távozik Debrecenből. A közeli Nyirmártonfalvát néztem ki 
magának. Szabadon választhat: fegyelmi vagy lelkészi állás? Az elsőnél 
nem tudok segíteni. Holnap reggel tegye asztalomra válaszát.

Másnap az íróasztalán feküdt hivatalvezetőjének kérése:
„Nagytiszteletű Esperes Úr! Családi, egészségi és más okok foly

tán, tisztelettel kérem, hogy szíveskedjék felmenteni az irodai munkától 
és lehetőleg vidéken lelkipásztorként elhelyezni. Esperes úr hozzájáru
lását és további jóindulatában bízva, tisztelettel...”

A hivatalvezető Nyirmártonfalvára költözött, és örült, hogy szabad 
száját ennyivel megúszta. Örült a gyülekezet, hogy lelkészt kapott. 
Örült Balajti, hogy megszabadult attól, aki belelát a kártyáiba. Örült 
Nagy Éva, hogy ilyen hamar jó állást kapott.

Telefonon való egyeztetés után Balajti fölkereste Vadász Jánost. 
Kellemes hangulatban beszélgettek.

- Sajnos eléggé romhalmaz állapotban vettem át a Hajdúvidéki Egy
házmegyét, olyan munkatársakkal, akik hátrafelé kacsingatnak - panasz
kodott. - Kénytelen voltam megválni az irodavezetőtől, és kihelyeztem 
Nyirmártonfalvára, hogy józanodjon. Éppen most jelentkezett nálam Nagy 
Éva szakképzett gyors és gépíró. Kissé „világias” és baloldali magatartási 
Tájékoztatásuí’sfeámoltam be róla és utólagos hozzájárulást kérek.

Vadász a fejét csóválta.
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- Rendben van, esperes úr, de kérem, hogy a személyi kérdéseket 
előre tárgyaljuk meg a jövendőben.

Szerdán Bodroginak adta elő a Halközben:
- Romhalmaz egyházmegye és reakciós munkatársak. Hivatalve

zetőmet Nyirmártonfalvára helyeztem, és fölvettem Nagy Évát titkár
nőnek.

- Vadász elvtárs tud róla?
- Igen.
- Akkor mi az akadálya?
Utoljára Zsófi maradt, a legnehezebb. Késő délután ért haza, szé

les mosollyal homlokon csókolta feleségét.
- Hogy vagy Drágám?
- Soká jöttél haza, kedves.
- Viaskodtam, mint Pál apostol Efézusban a fenevadakkal. Kép

zeld drágám, a hivatalvezetőmet följelentették reakciózás miatt. Az 
ÁEH nekem rontott, nagy nehezen kimostam Vadásznál, és sikerült 
fegyelmi nélkül lelkészi állásában megtartani.

Zsófi megsimogatta.
- Az üldözötteknek segíteni kell.
- Igen ám, de rám szakadt 58 gyülekezet gondja, meg a hivatal

vezetés. Mit ad Isten? Jön hozzám Szűcs Géza barátom Nagy Évával, 
aki a rokona vagy barátja? Tudod, beszéltem róla neked, hogy Nagy 
Pál váncsodi lelkész leánya. Mikor náluk evangélizáltam, akkor tért 
meg. Géza kibökte, hogy állást keresne a lánynak, aki gyors-gépíró és 
szakképzett könyvelő. Nem térhettem ki, próbaidőre felvettem.

Kedden 12-kor az Aranybika Szálló csarnokában Éva várta. Szebb 
volt, mint az elmúlt héten. Kellemes parfumillatot árasztott. Balajti 
feloldódott a lány nyílt és természetes magatartásán. Az étterem sar
kának leghátsó asztalához ültek, mint a régi jó barátok.

- Éva, megbeszéltem az illetékesekkel és fölveszlek. Jegyezd meg, 
hogy állandóan szimatolnak utánam, mint a vadászkutya. Segélyért jön
nek, meghasonlottak családjukkal és gyülekezetükkel, szembekerültek 
az állammal. Nehéz leküzdeni az akadályokat, de remélem, hogy meg
értéssel dolgozhatunk együtt. Néha kísérj el a hivatalos kiszállásaimra 
jegyzőkönyv megírása miatt, és ha túl későn érnénk haza, akkor a hiva
talom vendégszobájában is alhatsz. Természetesen fizetjük a túlórákat.



154

Nyilvánosan soha nem tegeződhetünk, mindig esperes úrnak szólíts, én 
meg a titkárnőmnek. Hónap, elsején munkába állhatsz a püspöki szék
házban berendezett hivatalomban, reggel 9-től délig.

A lány mosolygott, és lágyan érintette Béla kezét.
- Úgy lesz, ahogy kívánod, rendelkezz velem.
Balajti elkönyvelte első sikerét, hogy Nagy Évát behozta hivatalá

ba. De ki legyen az új irodavezető? Buffa Ernő volt vallásoktatót sze
melte ki magának, akinek tanári állása megszűnt és itt-ott helyettesít- 
getett a gyülekezetekben. Hallgatag, szerény képességű rideg tanár 
volt. Diákjai kifigurázták azzal, hogy hamisan félrevitték az éneket, 
imádság alatt köhögési roham szállta meg az osztályt. Legkomolyab
ban kérdezgették a legfontosabb témákról. „Tanár úr, tessék megmon
dani, hogy a tyúk volt előbb vagy a tojás?” „Ha Kain megölte Ábelt, 
akkor honnan vett magának feleséget?” „Tessék bebizonyítani, hogy 
van-e Isten?” „Ki volt nagyobb, Konfucse vagy Budha?” „Bűn-e a 
szerelem?” „Tessék megmagyarázni az Énekek Éneke könyvében a 
vőlegény és a menyasszony kapcsolatát.” Buffa rezzenéstelen arccal 
válaszolgatott, mintha falnak beszélne. Diákjai, miután feladták a lec
két vallástanáruknak, rejtvényt fejtettek, ponyvaregényt olvastak, vagy 
pikáns képeket mutogattak a pad alatt egymásnak. Kicsengetés után 
kerten is szaladtak utána. „Tanár úr! Pihe szállt a kabátjára.” Míg az 
egyik szorgalmasan porolta, a másik cédulát ragasztott a hátára: 
„Szamár vagyok Buffa”.

Nagy István és Szűcs Géza barátainak rosszul esett, hogy mellőzte 
őket. „Mi tettük esperessé, ő meg kifizetett a semmivel.” Balajti azzal 
szerelte le barátait, hogy nagyobb pozíciót szánt nekik. Buffára volt 
szüksége, aki nem lát bele anyagi dolgaiba, nem veszi észre az Éva 
iránti vonzalmát és a kellemetlen dolgokról hallgatni fog, mint a csu
ka. Buffa úgy hallgatta az esperest, mint a süket.

- Hivatalvezetőm egészségi okok miatt falusi gyülekezetbe távo
zott. Tanár úrra gondoltam. Feladata: könyvelés, statisztikák, lelké
szek leveleit, jelentéseit rendszerezni. Kinevezem egyházmegyei taná
csosnak, dupla fizetéssel. Bizonyos dolgok titoktartásra kötelezik, fö
löslegesen, felelőtlenül soha nem nyilatkozhat, belső ügyeink titkosak. 
Ugye tisztában van azzal, hogy visszamondják nekem, amiről bizal
masan beszélgettünk? Ezek után megkérdezem, hogy vállalja-e.
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A hivatalvezető faarccal igent mondott.
- Köszönöm. Remélem, hogy jól együtt dolgozunk népünkért és 

egyházunkért. Ha nem vagyok bent, Éva titkárnőt megkérdezheti, 
mert ő már jártasabb az ügyintézésben. Tehát szeptember elsejétől áll
jon munkába egyházmegyei tanácsos úr.

Az első összeütközése a mikepércsi lelkésszel támadt, aki szolgá
lati engedélyért folyamodott hozzá.

„Aagytiszteletű Esperes Úr! Tóth János és Szántó Jolán két éve 
Mikepércsre költözött. Családjuk, népes rokonságuk Debrecenben la
kik, ezért a Kossuth utcai templomban kívánják házasságkötésükre Is
ten áldását. Az igehirdetés elvégzésére fölkértek, amit engedélyezni 
szíveskedjék. Esperes úrra Isten áldását kéri mély tisztelettel: Szabó 
Dávid lelkipásztor.”

Balajti duzzogott, hogy minden paraszt Debrecenben óhajt esküdni. 
Vadász János és Bodrogi elvtárs legutóbb figyelmeztettek, hogy túl so
kat nyüzsögnek a papok. Elutasítását hivatalos hangnemben diktálta le 
titkárnőjének.

„Nagytiszteletű Úr! Szolgálati engedély kérelmét nem áll módom
ban teljesíteni, az alábbiak miatt. 1. Ilyen kérelmet nyolc nappal előbb 
kell benyújtani. 2. Hiányzik a mikepércsi és Kossuth utcai presbitérium 
engedélye. 3. Hol van az ifjú pár aláírása. 4. Lemaradt a textus, hogy 
miről prédikál. 5. Nincs feltüntetve, hogy mennyi időt vesz igénybe a 
szertartás. 6. Tisztázatlan a stóla, vagyis a lelkész vagy lelkészek díjazá
sa. 7. Hol fog lakni az ifjú pár, Mikepérécsen, vagy Debrecenben? 8. 
Nincs mellékelve az egyháztagsági igazolás, hogy tulajdonképpen hova 
tartoznak? Kérem, hogy a jövőben gondosabban vegye figyelembe egy
házunk rendjét és törvényeit. Balajti Béla esperes. ”

Szabó Dávid lelkész az ifjú pár kezébe nyomta az esperesi hivatal 
levelét. Elolvasás után bejelentették, hogy kilépnek a református egy
házból. Szabó Dávid megígérte, hogy valamelyik hétköznap este, 
Debrecenben egyik barátja templomában, szülők, testvérek, tanuk je
lenlétében szívesen megesketi őket.

Ófehértón valamikor ébredési központ volt. Keresztyén orvos 
vendégelőadót hívtak meg a testvérek. Lelkipásztor kockázatot kerü
lendő, beutazott Debrecenbe.
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- Esperes úr, engedélyt kérek arra, hogy Magyar László főorvos 
előadást tartson ifjúságunknak a szexuális és párválasztás kérdéséről.

Balajti ráförmedt:
-Tanulja meg nagytiszteletű úr, hogy a lelkész dolga prédikálni és 

tanítani, az orvos feladata gyógyítani. Határozottan megtiltom.
- De esperes úr! Magyar főorvos úr múlt vasárnap erről a témáról 

Hosszúpályiban beszélt a gyülekezetben. Hogy tehette meg?
- Azért, mert nem kértek tőlem engedélyt. Majd utánanézek.
Balajti esperes Debrecenbe hívta össze az első egyházmegyei lel

készértekezletét. A missziói előadó rövid igeolvasása, imája után, rá
tért a tájékoztatásra.

- Megújuló egyházmegyét kívánok vezetni. Magamra nézve is 
vállalom a törvényességet és a hitben való engedelmességet. Tőletek 
is elvárom ugyanezt. Formálódjunk eggyé Isten szolgálatában. Egy
házmegyénk ne csupán ünnepi nyilatkozatokkal, hanem hétköznapi 
cselekvéssel is mutassa föl önmagát. Az alkalmatlanokat ki fogjuk 
szűrni. Akinek nem tetszik a közösségvállalás, az menjen oda, ahová 
akar. Igenis lebontjuk a rothadó múltat, fölépítjük a tiszta újat. Kérem, 
hogy hétköznapokon tanulmányozzátok a hivatalos körleveleinket, az 
igehirdetési segítő anyagot, tárgyaljátok meg a presbitériumban és ve
gyétek figyelembe az igehirdetésnél. Új korszak nyílott ránk, vége a 
kizsákmányolásnak, elkezdődik a testvéri egyenlőség. Imádkozunk 
azokért, akik fölszabadítottak bennünket, tanítanak, bátorítanak az át
alakulás, az építés folyamatában!

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának rendeletére két-három 
havonként lelkészkonferenciákat rendeztek, amelyen pártmegbízottak 
voltak az előadók. Külön konferencia a római katolikusoknak, külön a 
protestánsoknak politikai átnevelés céljából. Rossznyelvűek a továbbkép
zést „átképzésnek” csúfolták. Ajánlatos, illetve kötelező volt a részvétel. 
Az ügyeskedők már gyűlés előtt aláírták a jelenléti ívet, és állami kasszá
ból fölvették az útiköltséget. Debrecenben megtelt az Apolló mozi nagy
terme. Lent az egyházkerület lelkészei, első székekben Balajti esperes hi
vatalos egyházi vezetőkkel. Fönt az asztalnál budapesti előadó, jobbján 
Bereczki Ottó, mint a Hajdú-Bihar Megyei Pártbizottság első titkára, bal
ján meggömyedve a református püspök. Az illusztris előadó másfél órán 
keresztül, (amiért dupla óradíjat számolhatott el) energikus modorban pu-
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fogtatta az ismert frázisokat. Marxista logika szerint, amiről hallgatunk, 
az nincs, amiről sokat beszélünk, azt tekintik igazságnak.

- Lelkész urak! Önök a Magyar Népköztársaságban élnek, ahol 
proletárdiktatúra van. Ismerjük el, hogy a proletárizmus világszerte 
győzelmesen tőr előre. Az egyenlőségben azok nyúljanak gyümölcsös 
kosarunkba, akik bele tettek valamit. Leraktuk a szocializmus alapjait, 
és félreállítjuk a sötétben bujkáló reakciósokat, és a történelem görénye
it, tisztogatással. Lesújtunk az ellenségre és bátorítjuk egymást. Pártunk 
és kormányunk képes a kormányzásra, bátor cselekvésre. Munkásosztá
lyunk az orosz Sztahanov kitűnő vezetésével versenyben dolgozik. A 
béke útja biztos út. Közeledünk a pillanathoz, amikor a kizsákmányoló 
milliomosokat saját sírjukba döngöljük bele. A szocialista világ diadal
kapujához közeledünk. Önök dolga, hogy mi lesz az egyházzal. Az épí
tésben és a békeharcban egyetértünk. - Summázta a jeles előadó.

Először a fölkért hozzászólók álltak fel, utánuk a föltűnni akarók 
ismételgették ugyanazt: „Nagyon köszönöm a világtávlatokat. Megvi
lágosodott előttem a jövő. Elborzadtam a szörnyű múlt gonoszságain. 
Most erősödtem meg az óriási lehetőségekenAz egyik lelkipásztor 
kenetteljes szavakkal ecsetelte, hogy ezen a politikai ülésen, istentisz
teleten érezte magát. Hátulról valaki beledörmögött, hogy bizonyos is
tentiszteleten úgy érzi magát, mintha pártgyűlésen volna.

Előadás alatt Balajti esperes Bereczki Ottót tanulmányozta. Kopa
szodó fej, olajtól csillogó hátrafésült haj, kövérkés, szeplős arca olyan 
lágy és ravasz, mint kígyóbűvölőé. Vadonatúj zakóján óriási ötágú 
csillag piroslott. Vérvörös nyakkendője is bizonyította, hogy gazdája 
elszánt baloldali férfi. Domborodó hasa jó egészséget, étvágyat jelzett. 
Kövérkés ujjain aranygyűrűk sárgás fénnyel csillogtak. Bereczki ko
moly ábrázattal úgy itta az előadó minden szavát, mint kiaszott vándor 
a hideg forrásvizet. Tekintetük összevillant és mindketten ugyanarra 
gondoltak: „vajon megismert?” Az előadó szorgalmasan jegyezte a 
fölszólalásokat, amelyekkel egyetértett, amelyekre válaszolt, amelye
ket visszautasított. Neki éppen olyan érdeke volt, mint a megyei párt
bizottság első titkárának az eredményes, jó hangulatú gyűlés. Befeje
zésül megköszönte, hogy ilyen érdeklődő lelkészekkel találkozott.

Halk zsibongással tolongtak ki a teremből, az ajtónál valaki meg
ragadta Balajti esperes kaiját.
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- Kit látnak szemeim? Te vagy az, Béla?
- Azonnal megismertelek, Ottó.
A lelkipásztorok irigykedtek vagy bírálgatták esperes és első titkár 

nagy barátságát. A békepapok is szerettek volna ilyen baráti kapcsola
tot a párt első titkárával.

- Emlékszel még a gimnazista bohóckodásainkra? Pap lettél? Ak
kor könnyű neked, mert a hétköznapokon elfoglalod magadat valami
vel az íróasztalodnál, vasárnap meg a szószéken mondasz valamit. A 
pénz meg ömlik a tarisznyádba. Becsületszavamra irigyellek. Meg
hívhatlak egy kávéra régi barátságunk alapján? Gyere lépjünk be az 
Aranybika éttermébe!

Ugyanabban a sarokban ültek, mint Évával azon a kedd délután. 
Ottó rendelt, hüvelykujjával lefelé mutatott a pincérnek, aki megértet
te, és konyakkal „dúsított” kávét hozott. Ottóból ömlött a múlt.

- Emlékszel Anikóra? Azóta derékban megvállasodott. Amilyen 
szép tartása volt, most olyan petyhüdt. Lenke? Neki volt és van esze 
és varázsa. Valahonnét egy jól menő pasast szedett össze magának, 
féijhez ment, aztán gyorsan elvált. Vitte magával a fölszarvazott férj 
lakásának felét, - Nevetett. - Lenke? Az a nő ma is tartja magát, rep- 
desnek körülötte a férfiak, mint mézre a legyek. Apropó. Látogass 
meg egyszer. Mondjuk jövő hét szerdán este 6 órakor. Szabad vagyok. 
Látogass meg, no, nem a Kossuth út 47 szám alatt, hanem Nagyerdei 
körút 12, ahol egy kis kertes vityillóban húztam meg magamat. Gyere! 
- Erőszakoskodott. - Pincér! Fizetek.

Dr. Hegyi Géza Debrecenben a Kossuth utcai gyülekezetben szol
gált. A tiszteletes, tudós, tekintélyes, mélyen Krisztust hívő, biblikus 
lelkipásztort rajongásig szerették, és tömegek hallgatták „aktuális” 
prédikációit:

- Testvéreim, Magyarország a keresztyén királyok, fejedelmek és 
kormányzók idején virágzott föl. Történelmi tény, hogy elvakult diktá
torok romlásba rántották a hajdan erős magyart. Sajnos, napjainkban 
háttérbe szorítják a keresztyén értelmiségieket, tudósokat, hitvalló lel
készeket, egyszerű dolgozó embert, akik idegen országokban szórják 
el képességeiket, mint művészek, atomtudósok, tanárok, vagy politi
kusok. A békepapok államunk hűséges kiszolgálói. Országunkat a 
szocializmus abroncsával erőszakosan próbálják egybeszorítani. Ideo-
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lógiájuk meghamisítja történelmünket, letagadják, hogy az egyház és 
az iskola a honfoglalástól mai napig összetartozott, szögesdrótkerítést 
húztak népünk között, egyik oldalán magyar állampolgárok, másik ol
dalán kívül román, cseh, szerb, orosz állampolgárok lettek. Kárpátal
ján „malenki robotra”, „kis munkára” hurcoltak el 40.000 javakorabeli 
magyar férfit Szibériába, és soha többé nem térhettek haza. Színma
gyar falvakban és városokban a lakosságot művelődési házba, isko
lákba terelték, és a fegyveres katonaság addig őrizte őket, míg meg 
nem adták magukat és aláírták, hogy a Szovjetunióhoz való csatlako
zásukat kérik.

Dr. Hegyi Gézát egyházmegyei bíróság elé idézték.
Szabó Dávid munkás-paraszt származású, szocialista érzelmű teo

lógus kitűnően tanult. Becsülték a professzorai, diáktársai, csak a bet
lehemistákkal vitatkozott. Kritizálta őket, hogy zárt összejövetelen 
mély sóhajokkal bibliáznak, hulló könnyek záporában vallják bűnei
ket, síri hangon imádkoznak, és úton-útfélen ijesztgetik az embereket, 
hogyha meg nem térnek, akkor a tüzes pokol fenekén perzselődnek 
örökké. Mikor Kerekes Péter benyitott hozzá, az ajtóra mutatott. 
„Mars ki betlehemista.” Élte világát, mint a társai. Szombat estéken, 
néha hajnalig mulatoztak. Hazafelé egyszer fölmászott a Csokonai- 
szobor talapzatára, és pityókásan a szürkületben elszavalta a híres deb
receni diák versét: „Szerelem dal a csikóbőrös kulacshoz”:

Drága kincsem! Galambocskám, 
Csikóbőrös kulacsocskám. 
Érted halok, érted élek. 
Száz leányért se cseréllek.

Az Államvédelmi Osztály beszervezte, hogy környezettanulmá
nyokat készítsen professzorokról és teológusokról. A Mester utcai 
gyülekezetbe helyezték segédlelkésznek. A szószéken mesteri módon 
bizonygatta nagyszerű ismereteit. Vasárnaponként a Héber levél 
autenticitásával Deutero Ézsaiás Ebed Jahve problematikájával vagy 
Jónás cethalának szimbolizmusával táplálta az Úr igéje után éhezőket. 
Húsvétkor tudományosan bebizonyította, hogy Jézus csak a tanítvá
nyok fantáziájában támadt föl, valósággal soha! Szakaszokra bontotta 
Robinson püspök világhírű tanulmányát, aminek címe: „Meghalt az 
Isten.” forradalmi korszakban élünk, amiben mutassuk meg jócsele-
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kedeteinket, toleranciánkat, minden irányba és a jóakaratéi, békére 
vágyó emberekkel menetelve építsük fel szocialista jövendőnket.'1' A 
gyülekezet ámuldozott segédlelkészük hatalmas tudásán, és szép las
san kiürült a templom. „Ha Jézus nem támadott föl, és ha meghalt az 
Isten, akkor miért jöjjünk templomba?”

Mikepércsre választották lelkipásztorul. Időnként ostort csördített 
a gyülekezeten, hogy a letűnt rendszert álmodozzék vissza. Május 
utolsó hetében Mátraházára jelentkezett a betlehemisták konferenciá
jára. A Belügy kérte föl, hogy kicsit nézzen szét közöttük. Miután ha
zajött, belügyeseitől azt a föladatot kapta, hogy gúnyiratot készítsen a 
kommunista párt országos lapjába:

Mátraházán pihentem volna református konferencián, de minden 
pillanatomat megzavarták. Fölkelés után kötelező közös imádság, 
reggeli után zavaros 'bizonyságtételek’ Szilasi Béni az Amerikából 
ideplántált pietista Betlehemi Szövetség főtitkára ijesztgetett a fehér 
lovassal, Akit királyok Királyának mond a Jelenések könyve, ami, vi
lágos beszéd Magyarország letűnt fasiszta kormányzójáról. A betlehe
misták közösségében megszűnt az egyén, kötelező a szabványruha, 
hajviselet és a 'dézsma ’, a tized, holott államunk rég eltörölte az 'egy
házi adót. A betlehemista vezetők dagadó pénztárcával követelik az 
egyenlőséget, és tiszteletet követelnek maguknak, mint a bálványok. 
De nem sokáig, mert a reakciósokra lesújt a munkás ököl. ”

Cikkét busásan díjazták és dicsérték. Belügyese arra kérte, hogy 
nézzen be a Mester utcára, ahol Szilasi Béni missziózik. Szabó Dávid 
maga sem tudta, hogy miért, lehangoltan kerékpározott Debrecenbe. 
„Tulajdonképpen mit csinálok én? Az államot, vagy az egyházat szol
gálom? Mi a célom? Mivé lettem?” A templom közelébe tolta kerék
párét, ahonnan kiszűrődött az ének:

Mit nyújt tenéked a világ? 
Mind az, mit adhat semmiség. 
Lépj a megnyílt üdvajtón át, 
Mikor teszed, mért nem ma még? 
...A Jézus még ma elfogad...

Belopózkodott, megismerték a volt segédlelkészt. Kedvesen helyet 
szorítottak neki. Szilasi Béni erőteljes csengő hangján „a megtérés 
pszichoszindromatikus tünetei” helyett Jézus egyszerű példázatát idéz-
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te, Aki jó Pásztor, életét adta a juhokért. Dávid király szent bizonyos
sággal énekelte, hogy az Úr énnékem őriző Pásztorom. Nem az Isten 
hagyott el téged, hanem te szakadtál el Tőle. Mi lesz veled a nagy 
mélységben? Ellenségeid gúnyolnak, senki nem segít rajtad. Közele
dik hozzád Jézus, Akit keresztfára szögeztek, és a szíve utolsó dobba
násával is téged szeret. Föltámadott! Hív téged és új életet ad. Jöjj! 
Add át magadat Neki!

Amint elhallgatott, a kórusról gyönyörű bariton hangon egy férfi 
énekelt:

Messze szakadtam, óh Pásztor a nyájtól, 
Dobban a szívem és fél a homálytól. 
Ijesztő éjbe fut előttem minden út. 
Pásztor gyere már! Pásztor gyere már!

Szabó Dávid a záróének alatt kiosont a templomból. A Hosszú- 
pályi útelágazás után leült az árokpartra. Úgy érezte, hogy még a Mes
ter utcai gyülekezet veszi körül. Valami csodálatos légköre volt! Mi
lyen más ez, mint a barátokkal, racionalista teológusokkal vagy a bel- 
ügyessel. „Szívem békétlen és üres... Szerencsétlen vagyok... Senki 
se törődik velem, csak a Pásztor, Aki lehajolt utánam. Jézus szeret en
gem is... Köszönöm Uram, én is szeretlek, hiszem, hogy megbocsá
tottál és fölemelsz.” Könnyeit nyeldeste, aztán fölállt és nagy öröm
mel, mintha angyalszárnyakon repülne, hazafelé kerékpározott. Kisfia 
elébe futott.

- Apuci! Hazajöttél?
Felesége a virágoskertben gyomlálgatott.
- Ella, jöjj be egy pillanatra!
- Kezet mosok és máris. - Kíváncsian fürkészte a férjét. - Valami 

történt veled?
Férjéből kibuggyant, mint a szökőár:
- Ella! Én megtértem! Nem a tudós magyarázatokban, hanem Jé

zusban hiszek. Megtalált a Pásztor!
Felesége magához szorította férjét, és homlokát simogatta.
- Nagyon megörültem, hogy Debrecenbe mész az evangélizációra.
A Biblia után nyúltak. Dávid lassan, hangosan olvasta Cselekedetek 

könyve 20. rész 24. versét: „De semmivel se gondolok, még az én éle
tem sem drága nékem, csakhogy elvégezzem az én futásomat örömmel,
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és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot te
gyek az Isten kegyelmének evangéliumáról."

Jelentkezett a belügyesénél.
- Na mi történt a szentek között?
- Hatalmas dolog! Megtértem!
- Micsoda?
- Befejeztem a Júdás szerepet. Nem jövök többé.
- Ki fogjuk nyírni.
- Semmivel se gondolok, még az én életem sem drága nékem.
- Maga megbolondult...
A belügyes jelentette feljebbvalójának, hogy Szabót elcsábították 

a pietisták. A tiszt őrjöngött: „Kinyírjuk, nehogy fecsegjen.”
Mikepércsen megmozdult a föld, megtérése után Szabó első pré

dikációját szájtátva hallgatták.
- Testvéreim! Isten elveszett báránya voltam! Az Ártatlan Bárány 

lehajolt értem és megragadtam által szögezett kezét. Megmenekültem. 
Jézus téged is fölemel a mélyből! Higgy!

Asszonyok, lányok, férfiak, legények adták át szívüket Jézusnak. 
A gyermekcsapat tágra nyílt szemekkel hallgatta tiszteletes néni cso
dálatos, képekkel illusztrált történeteit. Eljött a próbatétel ideje. A tsz 
könyvelője Mikepércs párttitkára is volt. Apró sikkasztásait a helyi és 
megyei pártbizottság elsimította, de az óriási hiányt nem lehetett ta
kargatni. A könyvelő felakasztotta magát. Az összetört szívű család 
először a lelkészt kereste, azután a vezetőséget. Közönyösen fogadták.

- Elvtársnő, szabad országban úgy tegyenek, ahogy jónak látják. Saj
náljuk a bánatában, és azt is, hogy ilyen esetben az Állami Biztosító nem 
fizet, az özvegyi ellátás, az árvapénz is úszik. Ha már társadalmi temetés
re nincs szüksége, akkor segítsen az egyház. Társadalmi temetés esetén, 
lehetőségünk nyílik állami hivataloknál, és a helyzet egészen más.

A gyászoló család megbeszélte, és társadalmi temetést választott, az
zal a kikötéssel, hogy mikor sírba eresztik a koporsót, szólaljon meg a ha
rang. A pártbizottság hozzájárult. Ismét kihívták az orvos szakértőt és a 
rendőrséget, akiknek újabb kivizsgálása után kiderült, hogy véletlen bal
eset történt, az állami biztosítás jár, az árvaellátással és nyugdíjjal együtt. 
A család belenyugodott, hogy közös egy házi és társadalmi temetésben ki
egyeztek.
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Állami szónok, anyagi támogatás, valamint harangszó együtt jelképe

zik a középutat.
- Tiszteletes úr! A vezetőség hozzájárult, hogy temetéskor haran

gozzanak, mint máskor.
- Igen, harangozunk igehirdetés előtt és a sírba tételkor.
- Tiszteletes úr! Elég a sírba tételkor, mert a szertartást a Debre

ceni Temetkezési Vállalat képviselője végzi.
- Akkor harangszó sincs.
- Ne tessék ilyet mondani.
- Vagy az evangéliumot, vagy az ateizmust választják. Nem jár

hatnak egyszerre két úton. Vagy Krisztussal, vagy Krisztus ellen - 
zárta le Szabó Dávid.

A társadalmi temetésre, amit köznyelven „társtem ”-nek mondtak, 
összetódult a nép. A szónok szívbemarkolóan sajnálkozott a család
tagokon és munkatársakon. A meghalt nevében búcsúzott:

- Sándor! Te voltál a legjobb édesapa, drága félj, a munka hőse, aki 
föláldoztad magadat a közösségért. Búcsúzik tőled halálon túl is hűséges 
feleséged, családtagjaid, rokonságod név szerint, munkatársaid és az 
egész falu. Ne félj, mert az itt maradottakról gondoskodik a Párt. Pihenj 
csöndesen, soha el nem feledünk, emléked örökké élni fog!

A pedagógus kórus gyászdalokat énekelt. Mindenki zokogott. Az éne
kesek útiköltség, napidíj és szerény megkínálás fejében vállalták a kiuta
zást. Aztán döbbent csöndben eresztették alá a vörös selyemszalaggal borí
tott koporsót... Harangszó nélkül. A falu nagyobbik része papjának adott 
igazat, azt suttogták, hogy az ateista főkönyvelőt megbüntette a jó Isten. A 
falu kisebbsége a kommunisták mellé állt, hogy milyen szép volt a beszéd, 
meg a dalárda. Szabó Dávidot beidézte az egyházmegyei bíróság.

Nagyerdei körút 12., szerda este 6 óra. Balajti nagy lélegzetet vett, 
megnyomta a csengőt. Fiatalos külsejű hölgy jött elébe. Kölcsönösen 
bemutatkoztak. Odabent Ottó sietett elé.

- Bocsáss meg, hogy Ági, a barátnőm fogadott, de rengeteget dolgo
zok. Talán hittanórán tanultuk, hogy nem jó az embernek egyedül élni. 
Ezért lakunk együtt a barátnőmmel.

Az ebédlőasztalhoz invitálta vendégét.
- Erőset, vagy gyöngét? Kóstold meg a frissen sült pogácsát. Még 

egy pohárkával? Rágyújtasz?
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Ezüst cigaretta tálcáját fölkattintotta.
- Havannai szivar.
Koccintottak.
- Tudod Béci, mi barátok voltunk, vagyunk és leszünk, míg forog a 

világ kereke. Olyan erős kötelékkel, mint a megbonthatatlan, örökkévaló 
szovjet-magyar barátság. Ámbátor mindig produkálhat valami érdekeset a 
jövendő. Hozom a kártyát.

Szájukból lógott a szivar, mint régen, hunyorogtak a füstben és 
csapdosták a lapokat.

- Mi is a rangod Béla? Parókus, címzetes püspök, esperes? Sajnálom, 
hogy kiestem a vallásból, mert rájöttem, hogy hitványok a papok. Persze 
kivételek is vannak. A debreceni kultúrközpontban jelentkeztem állásra. 
Azzal kezdték, hogy „Párttag?” „Nem én.” „Akkor nincs értelme tovább 
beszélgetni. Majd ha belépett, jöjjön vissza.” Beléptem és kineveztek 
igazgatónak. Képességeim és a diplomám miatt áthelyeztek a Megyéhez, 
ahol rámsózták az első titkárságot. Nem találtak jobbat nálam. Dehogy 
vagyok én kommunista, de kötélnek álltam, hogy kicsit gatyába rázzam a 
balfácánokat. Ismered a történetet? Az állatok párttitkárt választottak. Az 
oroszlán elutasította dörmögő hangja miatt. Mentek a nyuszihoz. Én a 
szél rezdülésében is félek. Szóltak a kutyának. Az ugatás elriasztja az 
embereket. Végül a majmot kérték, mire az így felelt, „Azért, mert vörös 
a fenekem, azt képzelitek, hogy kommunista vagyok?”

Balajti megizzadt, és majdnem elszólta magát, hogy ő is párttag, 
de félt Bodrogitól, hogy szigorúan hallgasson róla, még a felesége és a 
párttagok között is, valamint gyanakodott rá, hogy Ottó súgta be a 
Debreceni Fiatalok Szervezetét. Ottó tovább hőzöngött.

- Olvastad a Fehérmegyei Néplapban? Arról tudósítottak, hogy 32 
öröklakást adtak át az ideiglenesen hazánkban tartózkodó szovjet tisz
tek családtagjainak. Öröklakás meg ideiglenesen, röhög rajta a fél or
szág. Hallottad már, hogy a generalisszimusz meg Szulejman találkoz
tak a túlvilágon? Te nagyvezér, mivel nyugtattátok és hitegettétek a 
magyarokat 150 éves török uralom alatt? Három dologra vigyáztunk: 
nem mondtuk, hogy Mohácsnál fölszabadítottuk Magyarországot, nem 
mondtuk, hogy ideiglenesen tartózkodunk az országban, és nem tettük 
kötelezővé a török nyelvet.
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Nagyokat nevettek. Ittak rá. Ottó váratlanul elkomorodott, homlo
kát összeráncolta.

- Apropó, Balajti. Ki vagy te tulajdonképpen? Bátor oroszlán, 
vagy fűben lapító nyuszika? Néhány esetre fölhívom a figyelmedet, 
amelyek előtt olyan mozdulatlanul állsz, mint Bálám szamara a zsidók 
történetében. - Fiókjából kihúzott egy vastag dossziét, belelapozott. - 
Vegyük az elsőt: Furkó Aladár Sárándon lelkész, bejárogat hozzám. 
Aktuális témáról beszélgettünk. Tudós, egyenes, szókimondó, haladó 
szellemű békepap. Egyetértésben dolgozik a falu vezetőivel és társa
dalmi szervezetekkel. Ároktakarításnál élen járt a közmunkában. Be
választották a megyei békebizottságba. Sárándon fogy a gyülekezet, 
mert a munkáshiány gyárakba vonja őket. Ezért ideje volna már be
hozni Debrecenbe. Megérdemelné. Miért hagyod porosodni? Még es
peres is lehetne, ha te följebb lépsz a ranglétrán.

Balajti a fogát szívta, mert gyűlölte Furkót, meg féltékeny is volt 
rá, hogy kitúrja pozíciójából. Lelkészgyűlésen nyilvánosan megrótta, 
hogy elkésett a statisztikai jelentésével. Furkó szemtelenül visszafele
selt. „Nekem a dolgozó népünkért végzett munka fontosabb, mint a 
megholtak számának statisztikája.” Visszavágott neki: „Aki hivatali 
kötelességét elhanyagolja, hogyan építi szocialista államunkat. Meg
ígérem Furkó nagytiszteletű úrnak, hogy amíg hanyagságait a szocia
lizmussal leplezi, és amíg én esperes vagyok, az ilyen pásztor nem 
mozdulhat el nagyobb helyre.” Végiggondolta ezeket, és most itt van a 
megyei pártbizottság első titkára... Megadta magát.

- Igazad van, az utóbbi időben én is többet foglalkoztam Furkó 
Aladár promoveálásával.

Ottó az asztalra könyökölt, állát az ujja közé fogta, másik kezével 
tovább keresgélt a dossziéban.

- Megtaláltam. Itt van ez a Hegyi Géza dr., Debrecen Kossuth ut
cai lelkipásztor. Te vagy a prédikáció szakembere, én figyelmeztesse
lek a disszonanciára? Panaszkodnak rá, hogy az ellenség hangja kiabál 
belőle... Harmadik eset Mikepércs, ahol Szabó Dávid pap nem enge
délyezte, hogy harangozzanak. Béci! Mire vársz? Lapítasz, mint fűben 
a nyuszi, amit könnyen elintéz a vadász. Ne érts félre, mert nem Va
dász elvtársra gondoltam. Neked, Hegyinek és Szabónak is könnyebb 
volna, ha te intézkednél az ÁVO helyett. Emelem poharam!



166

Koccintottak.
Béla kilépett az utcára és belélegzett a Nagyerdő levegőjéből. 

Émelygő gyomorral nekiesett a pislákoló fényű villanyoszlopnak, és 
hányt úgy, mint gimnazista korában hazafelé a négyesfogat kártya csa
táiról...

Vadász elvtárs hűvösen érdeklődött.
- Mi újság esperes úr?
- Zajlik az élet, mint a folyóvíz a medrében.
- Az a Hegyi meddig lázit a Kossuth utcán? Meddig lehet esperes 

úr, hogy Mikepércsen betiltsák a harangszót? A mi türelmünk végte
len, de nem határtalan. Az ÁVO rendet csinál, ha ezt óhajtja. - Idege
sen fölállt, sétált és visszaült. - Harmadik ügy Sáránd, ahol Furkó 
Aladár haladószellemű pap dolgozik, és már régóta nagy gyülekezet
ben volna helye. Ért engem esperes úr? Remélni merem, hogy legkö
zelebbi találkozásunkig elfelejtjük az egészet.

Balajti leverten bandukolt vissza a hivatalába. Éva mosolya sem ol
dotta föl. Beült a dolgozószobájába, az egyházi törvénykönyvet tanulmá
nyozta. Összehívta az egyházmegyei bíróságot. Okosan hallgatták.

- Nagytiszteletű Bíróság! Fölösleges részleteznem a Kossuth utcai 
és mikepércsi botrányokat. Vártam, hogy megjön az eszük, és csalód
nom kellett. - Az előtte lévő aktacsomóra mutatott. - Följelentések 
halmaza, romlik az egyház hírneve és az állammal való kiegyensúlyo
zott kapcsolata. írásban elrendelem, hogy az elnök azonnal hívja össze 
a bíróságot, gyűjtse össze a vádakat, idézzék be vádlottakat, és szigo
rú, példás, törvényes ítéletet hozzanak.

A Bíróság munkához látott. Megállapították, hogy a följelentések 
hitelesek, a vádoló tanúk, bár nem voltak egyháztagok, de tényekkel 
bizonyítottak. Egyházi ügyész vádolt, egyházi védő elismerte a lelké
szek bűneit és arra kérte a Bíróságot, hogy humánus ítéletet hozzon. 
Hegyit többrendbeli kihágás miatt az egyházi Te. 18. § 6. b., pontja 
alapján palástvesztésre ítélték, és ha föllebbezés nélkül elfogadja, ak
kor nyugdíját folyósítják. Hegyi elfogadta büntetését, azzal a hittel, 
hogy Krisztusért, magyarságáért szenvedni kell. Visszavonult és az 
ébredés történetének adatgyűjtéséhez fogott. A Bíróság igyekezett el
hitetni a közvéleménnyel, hogy a legenyhébb büntetést hozta, és örül
jön Hegyi a gyülekezettel együtt, hogy ennyivel megúszta.
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Hegyi Géza bibliaórákat és imaközösséget tartott a lakásán. Be
súgták, ezért Balajti dühösen magához rendelte.

- Nyugdíjas lelkész úr! Illegális, titkos összejöveteleket tart a la
kásán. Felszólítom, hogy saját biztonsága érdekében azonnal tűnjön el 
Debrecenből, akár Miskolcra, szüleinek a lakásába. Az illetékesek ott 
is szemmel tartják.

Nehezebb volt Szabó Dávid esete. Az ő ügyét is Debrecenben a 
Kálvin tér 8 számú gyülekezeti teremben tárgyalták. A mikepércsi 
gyülekezetből 70-en kísérték el pásztorukat, és mielőtt a bíró észbeka
pott, a gondnok felolvasta Péter 1. levele 4. részének 13-14 verseit: 
„Sőt amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, 
hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhesse
tek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert 
megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek Lelke, amit amazok 
káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.”

Az egyik hívő asszony szép tiszta hangján énekkel felelt az igére:
Fogjad kezem, oly gyenge vagyok,
Érzem, hogy Nálad nélkül járni sem tudok 
Fogjad kezem, és akkor jó Megváltóm 
A félelemre többé nincsen ok.

Az elnök dühösen felugrott és rájuk kiáltott.
- Jelenlévők azonnal fejezzék be a szereplésüket és hagyják el a 

termet! Zárt tárgyalást rendelek.
A gyülekezet kivonult, a bíróság és a vádlott, valamint Jézus 

Krisztus bent maradt. A vádlott és tanúk adatainak fölvétele után a bí
róság megállapította, hogy az eljárás törvényes. Vádpont, hogy Mike- 
pércsen Szabó lelkész megtiltotta a harangozást, amivel közbotrányt 
okozott. Szabó elismételte a messze földre eljutott hírt a temetésről: a 
tsz főkönyvelője öngyilkos lett, a család társadalmi temetést rendezett 
azzal a kéréssel, hogy a koporsó sírba tételekor szólaljon meg a ha
rang. Vádlott megtagadta az egyházi szolgálatot.

- A harangozást megtagadtam, mivel az igehirdetést visszautasí
tották, amit szívesen vállaltam volna.

- Harang és egyház összetartoznak!
- Tisztelt Bíróság! Harang, templom, szentedények összetartoz

nak, és azok veszik igénybe, akik Jézust keresik, vagy követik. Társa-
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dalmi gyűlések előtt nem harangoznak, fehér asztalnál szent edények
kel, nem koccintanak.

-Ne prédikáljon! Harangoztatott vagy se?
- Az ateista főkönyvelő temetésén nem volt harangszó.
- Tehát a bűnét beismerte, a tanúvallomások igazolták, hogy tör

vényellenesen cselekedett.
A bíróság vádlottat az egyházi Te. 17. § 5. c. bekezdése alapján, 

azon helyről való elmozdítására ítélte. Indokok: rontotta az egyház és 
állam jó kapcsolatát; fölbolydított egy falut, békesség helyett megha- 
sonlást okozott; cserbenhagyott egy családot. Legfőbb bűne, hogy az 
egyházi szolgáltatást megtagadta.

Szabó másodfokon az Egyházkerületi Bírósághoz fellebbezett. 
Balajti elnök oda se figyelt a tárgyalásra, mert Bereczki Ottó ravasz 
képe ficánkolt előtte: „Béci, a Tímár utcán, mint az oroszlán... Mióta 
pap lettél, lapítasz, mint nyuszi a fűben, akit puskavégre foghat egy 
vadász, nem Vadász elvtársra gondoltam.” Markát ökölbe szorította. 
„Mit akar ez a Szabó? Sírgödörbe fog engem is rántani?” Másodfokon 
az ítéletet súlyosbították. Szabó a Zsinati Bíróságnál kereste igazát, 
ami olaj volt a tűzre, mert Mikepércsen a rendőrség hozzáfogott a 
„pappártiak” zaklatásához. Különféle ürügyekkel és válogatott mód
szerekkel büntetett. A hívők visszahúzódva tűrték a megaláztatásokat. 
Esténként köcsög tejjel, kendőbe kötött friss házi kenyérrel, újságpa
pírba csomagolt füstölt szalonnával látogatták a lelkipásztorukat, és 
együtt imádkoztak a szabadulásért. A Zsinati Bíróság nagy fekete pon
tot tett a mondat végére. Szabó Dávidot palástjától és nyugdíj jogo
sultságától megfosztották, a perköltség megfizetésére ítélték, és köte
lezték, hogy határidőn belül ürítse ki a parókiát. Az egyházon belül 
semmiféle szolgálatot nem vállalhat, még templomtakarítást sem.

A lelkésztársakra félelem szállott. Nyilvánosan jó messzire kikerülték 
a társukat, lelkészgyűlésen hibáztatták makacssága miatt, hogy vakmerő
én az oroszlán farkát rángatta. Debrecenben Vadas Imre Krisztus hűséges 
gyermeke fogadta be az öttagú Szabó családot. A kiváló férfiszabót bri
gádvezetői rangra emelték. Az apát segédmunkásnak vették fel a golyós- 
csapágygyárba, feleségét az állami, szellemi fogyatékosok otthonába mo
sogatónak alkalmazták. Fél év múlva Szabó Dávidot beidézték a lakáshi
vatalba, személyi igazolványának ellenőrzésére. Másnap reggelre sem ért
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haza. Felesége nyugtalankodott, és azt álmodta róla, hogy a mennyország 
arany kapujánál mosolygott reá: „Ne félj! Örülj!”

Délután Kovács János keresztyén tsz-tag csengetett. A lelkész fe
leség rosszat sejtett.

- Mi járatban errefelé János?
- Tiszteletes asszony... azt akarom mondani... tarisznyáját szo

rongatva akadozott. - Tiszteletes asszony, tegnap Debrecenből hazafe
lé... Mikor a Vekeri-tóhoz kanyarodtam, az erdő szélén gombázni... 
egymáshoz közel... mind a kettőt. Előbb az egyiket, aztán a másikat 
húzta ki reszkető kézzel.

A papné tágra nyílt szemekkel nyúlt a cipők után.
- Ez... Ez... a férjemé. Megismerem. Ezen itt vércseppek nyomai. 

- Arcát tenyerébe szorította, nekidűlt az ajtófélfának és felsikoltott - 
Dávidé... Megölték! - Bevánszorgott a napaliba, végigterült a dívá
nyon és zokogott. - Dávid, beteljesült a vezérigéd: „Semmivel sem 
gondolok, még az életem sem drága... csakhogy elvégezzem azt a 
szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól. ”

Diákfia benyitott hozzá.
- Anya, miért sírsz? Apa még nem jött haza?
- Hazaérkezett.
- Hol van?
- Lelke a mennyországban. Testét megölték.
Anya és fia egymás nyakába borultak, úgy érezték, hogy beleszakad a 

szívük. Másfél év után Vadas Imre magához vonta a tiszteletes asszonyt. 
Eddig nagytiszteletű asszonynak szólította, most a leánykori nevén.

- Ella, mondhatnék valamit?
- Meghallgatom.
Imre nagyokat nyelt.
- Csak azt szeretném mondani, hogy egyedül érzem magamat. 

Megbecsülöm a rangkülönbséget, én egy szabómester, Ella meg a 
nagytiszteletű asszony. De összeköt valaki, Jézus Krisztus... Folytat
hatnánk tovább együtt az utunkat Isten áldásával? Elfogadna társának?

Az asszony meglepődött, csodálkozott és meghajolt.
- Igen.
Alig érintve homlokon csókolták egymást.
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Mikepércsen szájról szájra járt a híre, hogy a református lelkészt 
agyonverték. Az öreg kommunisták csóválták a fejüket, hogy „azért 
így nem kellett volna”. Fiatal kommunisták, meg a tsz-elnök hőbörög- 
tek, hogy betapasztották a klerikális száját, és minden papot föl kelle
ne akasztani. Ha volna Isten, az megvédené őket.

Vasárnap délután Somák brigádvezető borkóstolásra hívta a párt
vezetőséget szőlőskertjének présházába. A tsz-elnök traktoron vitette 
ki magát. Kóstolás után kapatos állapotban kerten is fölsegítették a 
traktorra. Ráordított a vezetőjére.

- Ülj arrébb, te lófejű, hogy tanítsalak! - Hol jobbra, hol balra 
rángatta a kormánykereket, aztán neki egy akácfának. - Verje meg Is
ten azt a barmot, aki fát ültetett az út szélére -nyögte.

Debrecenben koponyasérülést állapítottak meg, bal lábfejét ampu
tálták. Halálos fertőzést kapott. Az orvosok komoran közölték a csa
láddal, hogy legrosszabbra számítsanak, a temetés olcsóbb, ha otthon
ról történik és nem a kórházból. Utolsó kívánsága volt, hogy szülőfa
lujába vigyék. Váncsodon Nagy Pál meglátogatta.

- Akarsz úrvacsorázni, Bandi?
Erőtlenül intett, hogy igen.
Nagy Pál énekelt, Bibliát olvasott, megérintette a beteget.
- Bánkódol bűneid miatt?
- Igen.
- Hiszed-e, hogy Jézus áldozatáért az Isten megbocsátott neked?
A tsz-elnök fölnyitotta szemét.
- Igen - nyögte.
A lelkész parányi, puha kenyeret illesztett a haldokló szájába, aki 

nyelvével próbálta forgatni és képtelen volt lenyelni. Szemei fölakad
tak. A család egyházi temetéshez ragaszkodott, bármit ígért és fenye
getőzött a pártbizottság. Szűk családi körben temették. Nagy Pál érces 
hangján a Római levél 6: 23 alapján prédikált: „Afer/ a bűn zsoldja ha
lál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örökélet, a mi Urunk Jézus 
Krisztusban. ” Amikor koporsóját a sírba eresztették, szomorúan kon- 
dult meg a harang.

Furkó Aladár jó föllépésű, törtető hangadó volt Budapesten, a Refor
mátus Teológián. A Betlehemi Egyesületben föltűnésre vágyott, kiváló 
igehirdetőnek, szolgálatokat vállaló alázatos keresztyénnek tüntette fel
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magát. Behívatták a rendőrségre, hogy kinek az engedélyével osztogatott 
vallásos röplapokat? Rájött, hogy nehezebb idők járnak az ébredésre, 
ezért kilépett a Betlehemi Egyesületből. Lelkészi oklevelével Csornára 
helyezték ki segédlelkésznek. A városból Győrbe utazva összebarátkozott 
Nemescsik Nóra egyetemi hallgatóval. Megtetszett neki a közepes terme
tű, vörös hajú, szeplős leány, aki után nem kapkodtak a fiúk. Szerelemre 
gyulladtak egymás iránt. Nóra elhadarta, hogy édesapja szénbánya
igazgató és üzemi párttitkár. Furkónak még inkább kedve szottyant a nő
süléshez. Nóra elújságolta édesanyjának, hogy titokban egy fiatal, jóképű 
békepappal eljegyezkedett, se szülő, se vallás, se ideológia el nem vá
laszthatja őket. Az anya okosan győzködte férjét, hogy vannak békepa
pok, akiket becsül a párt és még püspök is lehet belőle. Nemescsik fő
mérnök állását, tekintélyét féltette, de hosszú, nehéz viták után beadta de
rekát azzal a föltétellel, hogy az esküvőn csak vőlegény, menyasszony, 
esetleg szülők és két tanú vehetnek részt. Engedélyét ahhoz a feltételhez 
is kötötte, hogy Furkó Aladár két pártszemináriumot végezzen, és a jövő
ben lehetőleg ne zavarja apósát. Furkó büszke volt rá, hogy beszervezték 
a Belügybe. Kitűnően dolgozott megbízóival. A lelkészek sejtették a kap
csolatait, meghunyászkodtak előtte, ő pedig lekezelte a társait. „Tanuljá
tok meg barátaim, hogy a kommunistákat hódolat illeti és nem bírálat.”

A mézeshetek elmúlásával kiábrándultak egymásból, Nóra haza
költözött a szüleihez. Furkó elpanaszolta, hogy feleségének tanulnia 
kell, ami református parókián lehetetlen dolog. Ezért kereste az otthon 
nyugalmát. „Kicsit árva lettem.” Sajnáltatta magát. A kurátor 20 éves 
lányával gyakran látták együtt. Az iskolaigazgató főiskolás leánya 
pszichológiai-pedagógiai kérdésekkel járogatott hozzá. A harangozó 
22 éves lánya hetenként takarított a szobájában. Megfogta kezét.

- Juliska! Én szeretem a feleségemet, aki tulajdonképpen elha
gyott. Sajnos most jöttem rá, hogy a jó házassághoz nem a tudás, a 
származás, a vagyon szükséges, hanem sokkal fontosabb az egymás 
megértése, megbecsülése, amelyeket magától kaptam itt a magá
nyomban. Milyen szép volna együtt a jövő.

Csornán az egyházi vagyon hűtlen kezelése, a temető márvány fejfái
nak eladása, a harangozó lányával való támadt erkölcsi botrány miatt a 
Belügy egyetértésével jó messze, a Tiszántúlra költözött. Sárándon úgy 
mutatták be, mint Budapestről jött papot. Megválasztották lelkipásztor-
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nak. Többet foglalkozott társadalmi kérdésekkel, a békegyűlések, a nép- 
ffontmozgalom szervezésével, mint az egyházzal. Bereczki Ottó és Va
dász elvtárs emiatt kérték számon Balajtit, hogy meddig hagyja ezt a kép
zett, haladó szellemű Furkót a kis faluban porosodni, amikor például 
Debrecenben a Kossuth- utcán nincs lelkipásztor. A Kossuth utcán való
ban üresen tátongott a parókia. A gyülekezet szeretett volna lelkészt vá
lasztani. Az esperesi hivatalban mindegyik jelentkezőnek kezébe nyom
ták a formanyilatkozatot, hogy megválasztás esetén az állást nem fogad
ják el, és maguk helyet ajánlják a következőket... ”

Hegyi Géza elűzése óta Buffa Ernő végezte általában az istentisz
teleteket. Jelentette a közhangulatot, és az ÁEH nyomására Balajti 
hozzákezdett a lelkészválasztáshoz. Buffa elprédikált, az úrasztalától 
most is felolvasta a meghívott lelkész nyilatkozatát, hogy nem fogadja 
el. Buffa hozzáfűzte:

- Tisztelt gyülekezet. Csak olyanokat hívnak meg, akinek, bocsánat a 
kifejezésért, vaj van a fején? A meghívottaknak kötelessége jelentkezni 
az egyházi főhatóságnál, hogy törvényesen kivizsgálják múltjukat és jele
nüket, mert felelősek a gyülekezetért. A Kossuth utcára nem jöhet bárki. 
Ajánlhatnék valakit? Itt van például a közelben Sáránd. Furkó Aladár 
nagytiszteletű úr kiváló lelkipásztor, feleségét most hívták meg Debre
cenbe tanítani a Hunyadi gimnáziumba. Jó kapcsolataik vannak egyházi
állami vezetőkkel. Sárándon rajonganak értük. Ha gondolják, hallgassák 
meg legközelebbi vasárnap és döntsenek. Esperes úr is szívén hordja ezt 
az ügyet. Itt az ideje. Talpra magyarok!

Buffa Ernő bizalmasan értesítette Furkót, hogy vasárnap valószínűleg 
két taxival küldöttség érkezik Sárándra. Furkó jelentette a gyülekezetnek, 
hogy vasárnap látogatók érkeznek Debrecenből, és kíváncsiságból többen 
jöttek az istentiszteletre. A vendégek szája íze szerint prédikált a verejté
kező földművesről, a természet szépségeiről, özvegyek és árvák magá
nyosságáról, hogy velünk az Isten. A kérges munkáskezeket összehason
lította a szerelmes leány vagy édesanya puha simogatásávaí, hogy az élet 
küzdelmeiben fizikai dolgozók és értelmiségiek Isten segítségével együtt 
vívják a küzdelmet. A győzelem felé megyünk. Jézus Urunk ígéretével ne 
csüggedjetek, bátran előre tovább. A kijáratnál kezet fogott a vendégei
vel, akik kört alakítottak.

- Honnan és hová? - érdeklődött.
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Az ősz hajú, megköszörülte torkát.
- Erre jártunk, Debrecen felé tartunk. Úgy illik, hogy vasárnap 

délelőtt benézzünk a templomba.
- Behívhatom egy pillanatra mindnyájukat? Sajnos nincs itthon a 

feleségem, ha tudtuk volna... Juliska! Hozzál poharakat, meg egy kis 
pogácsát a testvéreknek! Milyen az időjárás arra? Hogy él a város? 
Hogy van a gyülekezet? Kossuth utca? Már többször hallottam róla.

- Megvolnánk, ha papunk volna.
Furkó elnevette magát: az a dolguk, hogy válasszanak.
- Tudja nagytiszteletű úr, hogy az ízlések különbözők, az egyik

nek ez, a másiknak az tetszik. Volt, aki megijedt a sok munkától, mert 
azt képzelte, hogy szanatóriumban lesz.

- Jól teszik, hogy igényesek.
- És a nagytiszteletű úr? Eljönne hozzánk?
- Látogatóba?
- Lelkésznek.
- Ez aztán a meglepetés! Azt se tudják, hogy ki vagyok?
Az ősz hajú kihúzta magát.
- Valamicskét azért tudunk. Ha meghívnánk, eljönne?
Furkó tisztában volt azzal, hogy a Kossuth utcai gyülekezet nem 

szimpatizál az esperessel, ezért aggályoskodott.
- Hiába mondanék igent, ha Balajti esperes úr áthúzza. Talán is

merik, hogy akadékoskodó ember. Még egy pohárral?
Furkó Aladárt meghívták Debrecenbe a Kossuth utcára. Zavaros 

házassági, pénz- és nőügyei, valamint a szocialista jövőről szóló pré
dikációi miatt Sárándon legyintettek rá: „Jobb is, hogy elment.”

Balajti minden eszközzel próbálta megakadályozni, hogy Furkó a 
Kossuth utcára kerüljön.

- Vadász elvtárs! Félek, hogy Debrecenben is csalódunk benne. Volt ő 
már betlehemista, nemzeti színű magyarkodó, lázadó ifjúság vezetője, sza
kadásokat okozott a teológián, a gyülekezetben és a társadalomban. Re
mélni merem, hogy nő- és pénzügyeit csak az irigyei piszkálgatják.

- Esperes úr, ha a gyülekezet törvényesen megválasztotta, és elle
ne nem volt és nincs törvényes eljárás, akkor szíveskedjék békepaphoz 
illően beiktatni hivatalába.

Furkó is „bedobta” magát. Panaszkodott belügyeseinek.
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- Nagyon fáj, hogy Balajti esperes neheztel rám, mióta megbírál

tam univerzális teológiáját. Szerinte Isten az egész világot szereti, és ő 
beleérti a háborúra uszító imperialistákat is, holott Isten csak a jóaka- 
ratú embereknek ad békességet. Gyűlöli a háborúskodást.

Vadász János kioktatta Balajtit.
- Ön marxista filozófiát tanult. A marxista dialektika alaptétele, 

hogy létezés-nem létezés, igazság-hamisság, idealizmus-realizmus el
lentmondásaiból születik meg a realitás. A fejlődés csirája nem az 
eszmében, hanem az anyagban keresendő, tehát előfordulhat, hogy a 
lelkésznek is igaza lehet esperesével szemben.

Furkó Aladár lelkipásztort Balajti Béla esperes kényszeredett mo
sollyal és színészi mozdulatokkal iktatta be tisztébe.

„Az öröm napja ragyogott ránk. Örül a Kossuth utcai gyülekezet, 
mert biztos hangú, jó irányt mutató pásztorra talált. Örülnek a lelkipász
torok érkezésednek. Örül a feleséged, akit éppen most hívtak meg a Hu
nyadi gimnáziumba. Örülnek az állami hivatalok, hogy haladó szellemű, 
békeszerető, szociális érzékű pap érkezett városunkba, akinek az eszme 
fontosabb, mint a gyakorlati élet. (Örülök én is, aki mindent megtettem, 
hogy elhárítsam az akadályokat, és utat készítsek neked. Örülhetsz te is, 
aki megbecsülted szüléidét, tanáraidat, feletteseidet, dolgozó népünket és 
egyengetted a szocializmus útját. Mióta közöttünk szolgálsz, örömmel lát
juk, hogy egészséges irányban fejlődsz. Kívánom, hogy bátran haladj a 
tisztulás, a gyülekezet építés, az emberiség békéjének útján. Bizalommal 
fordulj hozzám, az esperesedhez, aki segíteni és tanácsolni fog. ”

A jelenlévő lelkészek oldalba lökték egymást, és összesúgtak.
- Csodálatos Isten kegyelme, és az erős mennyezet, hogy nem 

szakad ránk ennyi hazugság összehordásakor.
Az állami és egyházi képviselők ismert szólamokkal igyekeztek 

bemutatni fontos szerepüket. Az ünnepi beiktatás után a közeli álla
mosított Dóczy Gimnázium tornatermében fogyasztották el a közebé
det, ami előtt rövid imádság helyett Balajti esperes jó étvágyat kívánt 
a meghívottaknak.

Furkó kijárta, hogy segédlelkészt osszanak be mellé. Vasárnap 
délelőttönként fölváltva prédikáltak. A konfirmációi oktatást államilag 
három hónapra engedélyezett időszakban a segéd lelkészére bízta. A 
bibliaórák júniustól szeptemberig a gyülekezet tagjainak elfoglaltsága
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miatt szüneteltek. A temetéseket kizárólag ő végezte, agyondicsérte a 
megholtakat, fölemelte a stólát. Ereje és ideje javát arra fordította, 
hogy Balajti Bélát kiborítsa esperesi székéből. Lelkészek között bará
tokra talált. Békeügyi előadó lett, és hízelgői a jövendő püspökét lát
ták benne. Bejáratos volt Vadász Jánoshoz.

- Tulajdonképpen nem értjük Balajti esperes úr ellentmondó dön
téseit, és megkérdőjelezzük, hogy alkalmas-e a vezetésre. Prédikációi 
érthetetlenek és unalmasak.

Időnként válogatott kézírással és válogatott írógépekkel följelenté
seket küldözgetett a rendőrségre és az ÁÉH-ba, hogy Balajti deklasszált 
elemekkel találkozik, volt betlehemistákkal látják együtt, és többen is 
hallották tőle, hogy a kommunizmus megbukik. Beiktatásának ötödik 
évfordulóján 48 barátját, lelkészeket, állami föhivatalokat hívott meg 
ebédre a Pál sörözőbe. Élvezte, hogy feleségével együtt az asztalfón ül
het. Bőséggel fogyasztották az italokat, ízletes ételeket, tréfálkoztak, 
nagyokat nevettek. Hirtelen jött rá a fejgörcs. Szíve hevesen kalapált, 
forró izzadtság öntötte el. Kapkodta lélegzetét, szólni akart, de torka el
szorult. Mozdulna, de lábai megmerevedtek. A füstben, borgőzben, 
hangzavarban, kacarászásban észre sem vették, hogy baj van. Forgott 
körülötte a világ, elszédült. A vidám ünneplők csak a huppanásra figyel
tek föl. Furkó Aladár püspökjelölt szétvetett lábakkal, félrebillent fejjel 
csúszott az asztal alá. Szájából véres nyál szivárgott. Az éttermet kiürí
tették, menekültek a látványtól. Fölösleges volt mentőt hívni, mert ha
lottaskocsira volt szükség. A Kossuth Rádió, a megyei és országos la
pok írtak róla. A református egyház saját halottjának tekintette...

Balajti esperes föllélegzett Furkó halála után. Temetésén elsiratta 
legjobb barátját, az egyházmegye reménycsillagát, aki a béke ügyének 
és a közösségnek áldozta fel magát. Távozása egyházunkban és a gyü
lekezetben pótolhatatlan. Temetés után letörve ért haza. Bőr foteljében 
meditált.

- Tulajdonképpen mit csinálok én egy hivalkodó állami-egyházi ki
rakatban? Egyik oldalon látszateredmények, kommunista hatalom, ami
nek ereje nagyobb mint az intelligenciája. A másik oldalon eltitkolt tragé
diák, szegénység. Egyik oldalon vallásszabadság, másik oldalon harcol
junk az „ópium” ellen. Egyik oldalon „új reformáció”, másik oldalon ha
lott vagy haldokló gyülekezetek. Egyik oldalon maximális szabadság,
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másikon elnyomás. Egyházi örállóink éjjel-nappal reformációt hazudnak 
egy pusztuló, haldokló egyházban. Őrületes marxista dialektika.

A helyettes lelkész kerékpárral érkezett Mikepércsre. Leült a 
templomkert árnyékos akácfája alá, kopott táskájából kiszedte a pré- 
dikációs könyvet és lapozgatott.

- Melyiket olvassam fel az istentiszteleten? - Gyanús lett, hogy 5 
perc múlva 10 óra és sehol senki. Végre egy fejkendős asszony haladt 
el a templom előtt. - Jó napot néni. Mikor kezdik el a harangozást?

- Itt nem harangoznak.
- Harangozás nélkül istentisztelet, baj lesz belőle, mint Szabó lel

késszel.
- Miért vitték el Szabót? Nem lesz istentisztelet.
- Maguk pogányok?
- Menjen vissza Debrecenbe, ott vannak a pogányok, és vágja 

szemükbe, hogy gyilkosok. Megölték a papunkat!
Hátra se nézett, ment tovább az utcán. A kirendelt fimgens hazafelé 

távozott. Másnap közönyösen beszámolt Balajtinak, hogy beszögezték a 
templomajtót. „Kérem az útiköltséget, és napidíjat.” Mikepércsen szüne
telt az istentisztelet. Halottaikat énekelve vitték a temetőbe, a sírnál a hit
valló kurátor Bibliát olvasott, szólt a halálról, föltámadásról és a vigaszta
ló Jézus Krisztusról. Keresztelés vagy házasságkötés megáldása Debre
cenben történt, ahol a hitvalló lelkész a Homokkertben titokban elvégezte. 
Az országban beszéltek róla és a Szabad Európa harsogta, hogy Mike
pércsen a kommunisták megölték a református papot.

Gyülekezet és egyházvezetés nehezen közeledett egymáshoz, pedig 
az állami szervek szorgoskodtak a megbékítéssel. A tsz ingyen fölszán
totta, megművelte, learatta az egyház földjét. A debreceni rendőrkapi
tányság értesítette a helyi kirendeltséget, amit a tanácsház hirdetőtáblá
jára is kiragasztottak, hogy nyomára bukkantak Szabó Dávid gyilkosá
nak, aki 160 cm magas, kopaszodik, bal keze fején sebhely. Aki fölis
merné, jelentse a rendőrségen. Fél év múlva kinyitották a templomot, 
harangozó nélkül. Néhányan lézengtek az istentiszteleten és elszunyó
káltak a monoton hangú fölolvasás alatt.

Balajti esperes lélekben bezárkózott. Zsófival homlokon csókolták 
egymást, gyermekei után érdeklődött.

Felesége megsimogatta, hogy minden rendben:
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- És te hogy vagy, kedves?
Rámordult.
- Köszönöm, megvagyok az éretlen papokkal és keményfejű pa

rasztokkal.
Felesége figyelmesen kiszolgálta és a nyomott csendben halkan 

kérdezte.
- Mi történt Hegyi Gézával és Szabó Dáviddal?
Balajti elvörösödött, kését, villáját az asztalra lökte.
- Legalább itthon lehetnék nyugalomban, de saját fészkemben is 

szurkál a feleségem. Vidd a vacsorádat, és edd meg, amit főztél.
Zsófi szó nélkül engedelmeskedett.
Egy pohár vörösbort töltött, kis széken mellé ült, félje kaiját arcához 

húzta. A családfő nehezen oldódott. Lehajtott fejjel maga elé meredt.
- Hegyi meg Szabó? Nézd, Zsófi! Először is nem az én dolgom és 

nem a tied. Másodszor, nekem jobban fáj, mint a családjuknak. Harmad
szor, ha szabadjára engedem a Bíróságot, akkor végük van. Negyedszer 
saját vesztükbe rohantak, hiába könyörögtem nekik. Ötödször a hívők is 
tanulják meg a Bibliából, hogy az állami és egyházi törvények rájuk is 
vonatkoznak. Hatodszor végezd a magad dolgát, ami a kötelességed és ne 
avatkozzál bele.

Cipőjével a szőnyeget súrolta.
Zsófi két kézzel férjébe kapaszkodott.
- Bélám, úgy szeretnék veled néha imádkozni. - Szemeit törölgette. 
Eltaszította feleségét.
- Ne foglalkozz azzal, amihez nem értesz.
Szobájába vonult, belekortyolt a konyakba, a bőr kanapéra dobta 

magát, feleségének kedves kalotaszegi párnáit feje alá gyűrte. Éváról 
ábrándozott. Könnyű rózsaszín selyemruhában, fehér csipkegallérral 
ül az írógép mellett. Nyakánál a ruháját opálos brosstű fogta össze. 
Szoknyája térdig felhúzódott.

Másnap kilenckor fejével biccentett Évának, Buffa tanácsosának 
és esperesi mozdulatokkal benyitott dolgozó szobájába. Átnézte postá
ját, és kifelé jövet odalökte Buffának.

- Ha valaki keres, adóügyben tárgyalok.
A Halközben rutinosan hátranézett, hogy követi-e valaki.
Bodrogi a lényegre tért.
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- Ideje volt Meszmer elvtárs a tisztogató akciónak. Nagy veszte
ség ez a Furkó. Folytassa munkáját.

Balajti bekeményített és folytatta. Szaggatott és plántált. A hitval
ló lelkészeket parányi falucskákba dugta, a kollaboráns békepapokat 
nagy városokba promoveálta, ahol a békeprédikációk ellen, kivonulás
sal tiltakozott a gyülekezet. Minimálisra csökkentek az egyházi szol
gáltatások, csak a temetések száma tartotta magát, mert a párttagok 
azzal védekeztek, hogy a megholtnak ez volt az utolsó kívánsága. A 
hajdúvidéki egyházmegyét közszájon „Hajdúvidéki fegyházmegye- 
ként” emlegették. A makacs volt betlehemistákat Balajti kezére adták 
„megoktatni”, „rendbe tenni.”

Hívő testvérei rég elhúzódtak tőle, képmutató, nagyra törő „bará
tai” agyondicsérték.

Bodrogitól visszasétált hivatalába. Dolgozószobájának ajtaját 
nyitva felejtette, hogy Évát nézegesse, aki háttal ült neki. Hosszú haját 
most derékig érő copfba fonta. A telefon csörrenésére összerezzent az 
ábrándozásából. Az ajtót becsukta, hogy munkatársai ne hallják.

- Ottó vagyok! Te meg Béci? Örülök, hogy hallom a hangodat. 
Szabad vagy a jövő héten? Kedd estére meghívom a négyes fogatot 
kis masszázsra. Feltétlenül gyere!

Balajti szerette a pontosságot. A villamosmegállótól sétált a 
Nagyerdei körút 12. szám felé, ahol egyik ámulatból a másikba esett. 
Vadonatúj nagy fekete Volga autó a kapu előtt. Bent vadonatúj búto
rok. Ottó bemutatta:

- Az új barátnőm. Csodálkozol barátom? Képzeld Károsi elvtárs, 
a golyófejű az Angster orgonagyárba látogatott. „Maguk mit készíte
nek itt?” „Orgonákat.” „Minek és hová?” „Templomokba.” „Elvtár- 
sak, az állami orgonagyár nem segíti a klerikalizmust. Álljanak át bú
torgyártásra!” Képzeld, Béci, az első kísérleti szériát rám sózták. Fel
újítottam az irodámat. Külföldi látogatóim is megcsudálták. A pártbi
zottság némi támogatásával kicseréltem a lakásom berendezését. Lépj 
már beljebb! - Balajti tágra nyílt szemekkel bámulta a művészi porce
lánokat. - Ne csodálkozz, barátom. Képzeld az a golyófejű Károsi le
vitette magát Pécsre, a Zsolnai-gyárba. „Mit készítenek itt?” „Művészi 
tányérokat, porcelánokat, szobrokat.” „Elvtársak, az állami porcelán
gyár nem őrzi a kispolgári csökevényeket.” Átálltak porceláncsiga
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gyártására telefon- meg villanyoszlopokhoz. Az utolsó elfekvő készle
tüket rám sózták, hogy én emlékeztessek a rothadó kapitalizmus kimú
lására. Mit szólsz a titkámőmhöz? Tudod, újítani kell.

Nagy Gábor hosszan veregette Bélát.
- Ezer éve nem láttalak, öregfiú! Igaz, hogy pap lettél? Ugye ma

radt annyi eszed, hogy saját zsebre dolgozol, és egy szót se hiszel ab
ból, amit mondasz? A jó pap vizet prédikál, és bort iszik.

- És te, Gábor?
- Fölvittek Budapestre a pénzügyminisztériumba, tehetek róla?
Az ebédlőasztalnál kétely fogta el Balajtit, mert a kommunizmus 

és a hazugság összetartoznak. Találgatta, hogyan került ide a nemes 
étkészlet? Kirabolt kastélyból vagy egy régi nemes grófi család ello
pott hagyatéka? Vodkával kezdték.

- Emelem poharam, éljen a négyesfogat! Eredeti orosz! Mert az 
orosz elvtársak erőset isznak.

Fehér főkötős, fehér kötényes, piciny virággal díszített titkárnő 
szolgált fel. Gombasaláta volt az előétel. A szeletelt gombát vékony 
karikákra vágott lilahagymával, apró petrezselyemlevélkékkel ékesí
tették, olajjal leöntve ízesítették. Nyakas porcelánkancsóban áfonya
szirup illatozott. Balajti szájában összefutott a nyál, óvatosan szedett a 
tálból. Mikor a titkárnő kiment, Ottó csettintett a kezével.

- Mit szóltok hozzá, csinos? Ja igen Béci, te már nős vagy, de a 
férfi akkor is férfi marad. Öblítsünk egy pohárkával édes szamorodnit 
Tokajból!

Előétel után ovális tálban őzpörkölt gőzölgött az asztalon. Húsát, 
máját, tüdejét, veséjét kockákra vágták, lében párolták, paradicsom
mal, hagymával, vörösborral ízesítették. Legfelül csöves zöldpaprika 
díszlett. Sós burgonyával, makarónival körítették. Kétfülű porcelán
csészéből eperszirupot kanalazhattak. A boroskancsóban száraz sza
morodni következett.

- Fiúk - mutatott fölfelé Ottó aranygyűrűs ujjával -, ritka szabad
időmben vadászgatni járogatunk. A rideg hivatalból irány az erdő. 
Puskacsövemnek szaladt az őz. Szemem az még jó, kezem se reszket. 
- Balajti hallott róla, hogy bizonyos párttagok titokban revolvert kap
tak házi őrizetre, hogyha „történnék valami”. Ottó belejött a mondóká
jába. - Képzeljétek, hogy Tokajban ellenőriztük a borkombinátot.
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Visszafelé való induláskor a pincemester kocsinkhoz szaladt. „Erőt, 
egészséget, Bereczki elvtárs!” Kinyitotta az ajtót és benyomta a demi- 
zsont. Emeljük poharainkat, erőt, egészséget Béci!

A vacsorát csokoládéval leöntött gyümölcsfagylalttal fejezték be, 
aztán átültek a kényelmes bőrfotelekbe, ittak, kártyáztak. A titkárnő 
figyelmesen töltögetett.

- Jenő meg késik - fújta cigaretta füstjét Balajti. - A Hunyadiban 
olyan pontos volt, hogy hozzá igazítottuk az óránkat.

Ottó kicsit összerezzent, égő cigarettáját a hamutartóba pöccintgette.
- Éppen most akartam hozzákezdeni, hogy kinevezték attasénak. 

Valamilyen kis malőrbe keveredett Törökországban. A dolog fonákja 
pedig az, hogy éppen most kitüntetésre terjesztették föl. írtam neki ba- 
rátilag, hogy igyekezzen hazafelé. Béci, sürgesd már az ősbölényt, 
hogy csipdesse magát és vegye át a kitüntetést. Ha már a négyes fo
gatnál tartunk... Béci, úgy hallottam, hogy hangadó, szervező, tekinté
lyes voltál a teológián. Azóta tekintélyed növekedett. Valamelyik nap 
rám telefonált a teológia dékánja, hogy üres az ökumenika tanszék. 
Véleményemet kérdezte, hogy többek között rád is gondoltak. Persze, 
hogy ajánlottalak.

Éjfélig iszogattak, kártyáztak, trágárkodtak, ismerősöket kacagva 
kifiguráztak. Balajti spiccesen állt föl, és azt hajtogatta, hogy nagyra 
becsüli a négyesfogatot és a megyei pártbizottság első titkárát. A kijá
rati ajtónál Ottó vállon ragadta.

- írjál te is bölömbikának, hogy igyekezzen a masszázsunkra. 
Tessék a címe: Lovas Jenő Ankara, Törökország. Áldásom rád Balajti 
elvtárs.

Az esperes fáradtan kezdte munkanapját. Szürkés sárgán rakta 
össze az elmúlt éjszaka jeleneteit. „Segédlelkész, az valaki. Lelkész 
már nagyobb. Esperes első a többi között. Balajti professzor, az már 
igen! Ottó fecsegett vagy professzornak ajánlott? Milyen kapcsolatai 
lehetnek professzor Martfűyvel, a szolnoki rendőrséggel, az ÁÉH-val 
és a Belüggyel? Ügyesen hajózik a politika zavaros vizein. Ravasz ró
ka Gáborral együtt. Jenő volt őszinte és becsületes. írok neki, hogy 
jöjjön haza kitüntetésére. Lesz egy őszinte barátom.”

Lovas Jenő gyanakodott Bereczki Ottóra. Átmelegedett Balajti le
velén. „Van egy őszinte lelkész-esperes, becsületes barátom, és haza-
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vágyok.” Figyelmeztették, hogy a papok között is lehetnek árulók. Le
rázta őket, mert csábította a kitüntetés. „Én kommunista vagyok. Sze
retem magyar népemet, és még azt is megtettem hazámért, amit kül
ügyminiszter elvtárs kifogásolt, azóta elnézésemet kérte.”

Balajti vagy jó három hét után az esti tízórás híreket hallgatta. 
Félórára lebénult, amikor bemondták: „Lovas Jenő volt törökországi 
oltásét államellenes tevékenysége miatt letartóztatták, hazaárulását 
letárgyalták, és a halálos ítéletet végrehajtották.” Az íróasztalára bo
rulva zokogott, mint egy kisgyermek.

- Jenő! Lovas Jenő... Gyilkosod vagyok. A földkerekségén sincs 
nagyobb gazember Bereczki Ottónál, akit ezek után fölvittek Buda
pestre, a Központi Pártbizottságba. Soha többé ne lássalak, te csirke
fogó, aki munkára, önfeláldozásra buzdítod a dolgozókat, mialatt Deb
recenben pazarul berendezetett lakásod, Balatonszemesen nyaralód 
van. Csapjon beléd az Isten haragja! Hazugság ömlik belőled, hogy 
antik bútoraidat, a nemes porcelánokat rád sózták. Leitattál és lépre 
csaltál, te piszok! Jenő kételkedett benned, ezért kevertél bele a gyil
kosságba. - Rángatózott. Szellemi erők mozgatták, szaladgált a szobá
jában és kiáltozott. - Jenő, nem én vagyok a hibás, hanem a kommu
nisták. Én a szocialista népünket szolgálom, téged magával sodort a 
forgó örvény. - Megbotlott, és elzuhant. A perzsaszőnyeg sarkát mar- 
kolászta, hogy kapaszkodjon valamibe. Dörömböltek a koponyájában. 
- Jenő! Én ártatlan vagyok, miért rohantál fejjel a falnak? - Búskomor 
lett. Éjjel-nappal Jenő arca lebegett előtte és ezt hörögte: - Megöltél, 
Balajti, majd te következel.

Valahogyan kiszivárgott, hogy Lovas Jenő fölakasztásában a re
formátus esperes is vétkes. Hetek múltán összeszedte magát és a 
kommunizmus győzelmében bizakodott.

- Vége a kapitalizmusnak és privatizációnak. Az állam a legjobb 
felelős tulajdonos. Minden egyéni vállalkozást iparban, kereskede
lemben és földművelésben föl kell számolni. Lovas Jenő a közösségbe 
illeszkedés helyett egyéniesedett. Csak közösségre építve léphetek föl
felé, vagy halál.
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Élővíz helyett kiszáradt kutakat ástak
Jeremiás 2 13.17:13.

A professzor

Bodrogi elvtárs harsányan üdvözölte.
- Gyűrött az arcod, lelombozódtál, Meszmer elvtárs?
Kedvetlenül foglalt helyet a belügyes szobájában.
- Leterhelnek a családi, gyülekezeti, közegyházi ügyek és a világ

béke gondjai.
- Szabad egy pohárka egri leánykával vigasztalni? Kismértékben 

gyógyszer, nagymértékben orvosság. - Koccintottak. Balajtit kissé 
földobta az alkohol. - Forog a világ kereke, Meszmer elvtárs. Válto
zások közepette formálódik a kommunizmus, a dolgozó népünk és az 
egyház is. Szilárd talaj a kommunista ideológia. Magasra emeljük a 
vörös csillagot, lobogtatjuk a piros zászlót, és körbeharsogjuk a nagy
világon: Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog! Éljen a Párt! Éljen a lu
men mundi, a szovjet generalisszimusz, a világ megváltója, akire fi
gyel, akit csudái, akit tapsol a nép! Még egy pohárkával?

Balajti egyből felhörpintette borát. Bodrogi krákogott, megnyalta 
szája szélét.

- Tehát numero egy: a Béketanács kitünteti azt, aki érdemes, még 
ha lelkipásztor is. Fölfigyeltek Balajti Bélára. Legközelebb többet tu
dok. Numero kettő: itt van ez a Teológia. A Kari Tanács elhatározta, 
hogy társadalomtudományból is képezi a lelkészjelölteket. A teológia 
nem maradhat le felsőszintű marxista-leninista tudományokról. Öku- 
menika tanszéket hoztak létre, hogy hallgatói megismerhessék a kül
politikai és belpolitikai sajátosságokat. Szabályszerűen, a szükséges 
mellékletekkel pályázd meg. A többit bízzuk a Tanári Karra, ahol 
okos emberek disztingválnak az alkalmas és alkalmatlan jelentkezők 
között. És bízzuk a jó Istenre, aki nem avatkozik bele, mert nincs.

- De Pali! Hogyha mégis.
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Bodrogi leállította.
- Olvasd el valahol a Bibliában, kicsiny hitű, miért kételkedel? 

Tehát július 19-én délelőtt 10 órára feltétlenül!
Balajti a Nagytemplom mögött lepihent egy üres pádon. Háttal a gá

lyarabok emlékművének, szemben a református kollégiummal. Megszá
molta a homlokzatot díszítő korinthusi oszlopokat. Az épületet Péchy 
Mihály tervezte, és 1803-1816 között készült el. Szabálytalan belső, 
négyszögletű udvarát oldalszárnyak záiják körül. Első nevezetes tanára 
Dézsi András volt 1550 táján. Az úrvacsorái talpas pohár 1640-ből való. 
A kollégium utcai falát híres diákok bronzból öntött arcképei díszítik: 
Csokonai Vitéz Mihály, Arany János, Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, 
Fazekas Mihály. „Hol lesz majd az enyém? Az utókor emlegetni fogja: 
Professzor Balajti Béla. Én a legszebb tantermet, szemináriumot és titkári 
szobát igénylem. Fölötte tábla: Ökumenikai Tanszék vezető professzora 
Balajti Béla.” Gondolatban látta is: a bejárattól jobbra, tovább föl a falép
csőkön a második emeletre. Az oratórium bejárata mellett márványtáblán 
örök emlékeztetőül: ,Jtt alakult meg 1944. december 24-én a Magyar 
Ideiglenes Nemzetgyűlés, mint a fölszabadító Szovjetunió segítségével 
visszanyert önállóságunk és szabadságunk megtestesítője...” A hosszú 
szöveg alatt rövid mondat: „E megszenteltfalak között 1849. január 9.-től 
május 31.-ig itt ülésezett a Magyar Képviselőház Kossuth Lajos elnökle
tével:” Az oratóriumnál diákévei villantak föl előtte, amint esti prece- 
seken a kis szószékről prédikált. Csathó Mihály az orvosi kamara elnöke 
is az oratóriumban evangélizált egy darabig. Elmosolyodott. „Hol van 
már Csathó Mihály? Önmaga alatt fűrészelte a fát. Vége az egoista pie- 
tizmusnak, és ma már szocializmusban létezik az egyház. Forog a világ 
kereke, Meszmer elvtárs! Változnak az idők, változunk mi is, fogalmazta 
Bodrogi elvtárs. Mi történt az elmúlt évek alatt? Csathó Mihály kiszorult 
a kollégiumból, én meg bemegyek. A nagytemplomi presbitérium határo
zatot hozott, hogy koporsómat a Nagytemplomban helyezzék el, mint a 
fejedelmekét.”

Otthon összeszedte a szükséges mellékleteket, és szabályszerű pá
lyázatát törvényesen benyújtotta a professzori állásra. Aztán megbánta 
az egészet, mert megingott. „Félek a párttól, hogy kicsinálnak, mint 
Lovast. Kivégezték, exhumálták és bocsánatot kértek, hogy a bíróság 
tévedett, a párt soha nem téved, és soha többé nem fordulhat ilyen elő.
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Félek az oroszoktól, hogy vagonokba préselik a magyarságot, és Szi
bériába szállítják megdögleni, mint 1945-ben, amikor 700.000 embert 
hurcoltak el Magyarországról, itthon meg kiirtottak 300.000 magyart, 
szexuálisan megfertőztek 20.000 nőt. Félek az Istentől, bár soha nem 
tagadtam le az Atya és a Fiú létezését, még Szolnokon se, amikor fél
holtra vertek. Isten szabadította ránk áldásul vagy átokul a kommu
nizmust. Pál apostol figyelmeztette a Kolosséban lakó keresztyéneket, 
hogy 'bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában.' Félek, 
mint ahogy Kodály Zoltán hatalmas zeneművében, a Psalmus Hunga- 
ricusban énekli a zsoltáros: ’A halál félelmei körülvettek engem. Ret
tegés esett énreám. Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elre
pülnék és nyugodnám messze.' Vajha én is elrepülhetnék Évával a 
boldogság szigetére, ahol napfényben sütkérezhetnénk.”

Fölkelt a pádról, és hivatalos mozdulatokkal besétált az irodába. 
Buffa tanácsosa köszönésfélét mondott, majd visszamerült az iratanyag 
rendezésébe, mint egy nagy fordulatszámra állított gép. Mechanikusan 
regisztrálta a lelkipásztoroktól bekért mezőgazdasági jelentéseket. Sej
tette, hogy főnökét beszervezte a titkosszolgálat, és vonzódik a titkárnő
jéhez. Kényelmes munkahelye, jó fizetése és tanácsosi rangja érdekében 
szolgalelkűnek mutatkozott, bambának tette magát, aki az aktákon és 
hivatalos ügyeken kívül minden máshoz totálisan analfabéta. Évara rá
pillantott és továbblépett. Balajtinak jól esett ez a légkör.

- Keresett valaki? Posta?
Buffa szünetelt az iratok rendezésével.
- A mikepércsi gondnok két paraszt kíséretében aprehendált, hogy 

üres a parókia, a kihelyezett lelkész Debrecenből jön, elhadarja rövid 
prédikációját, szóba sem áll a gyülekezettel. Fizetését pontosan köve
teli. Széthullott a gyülekezet, intézkedjen az esperes úr.

- Gondom lesz rájuk. Más valami?
- Az állami elektromos művek fölszólították hivatalunkat, hogy 

július 19-én 10 órakor mutassuk be három hónapra visszamenőleg ki
fizetett számlánkat.

- Ez a hivatalvezető kötelessége.
Éva befejezte a gépelést.
- Az Állami Statisztikai Hivatal telefonált, hogy rövidesen kiszáll, 

és személyesen ellenőrzi egyházmegyénk lelkészeinek adatait.
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- Mutassa meg nekik, hajönnek. Más valami?
Tanácsos és gépírónö fejüket rázták, hogy nincs.
Beült a szobájába, és bőrfotelében kényelmesen lapozgatott az új

ságokban. A Kelet-Magyarország kis híreinél elakadt, és háromszor is 
elolvasta: „Balajti Béla esperest munkájának elismeréséül kitüntetésre 
javasolja a Béketanács.n Belekapaszkodott az íróasztalába. Azonnal el 
kell mondani valakinek. Kiszólt.

- Titkárnő, zavarhatnám egy pillanatra? - Éva belibbent és halkan 
behúzta maga mögött a párnázott ajtót. - Foglalj helyet.

A lány szemben ült vele, keresztbefont lábakkal és rövidre sikerült 
szoknyáját szemérmesen húzogatta lefelé, mint Váncsodon, azon a 
holdfényes éjszakán. Az esperest bűvölte titkárnőjének bájos arca, fe
hér nyaka, övvel szorított dereka és formás lába. Ki mással oszthat
nám meg a kitüntetésemet? Zsófi úgy fogadná, mintha jeges vízbe 
mártogatnám. Kérdez, kifogásol, aggódik, hogy helyes-e ez Isten 
előtt? Mit csinálok rosszul? Azt, hogy népünkért végzett munkámat 
elismerik? Előttem az életvidám, okos, realista nő, aki fölnéz reám, 
megbecsül és csodál. Kezét szájára téve gondolkozott, aztán átnyújtot
ta az újságot.

- Fusd át a híreket.
Évának tágra nyílt nagy barna szeme.
- Béla!
Kezével finoman lefogta a lány száját. Hatásszünet után kitárulkozott.
- Az a problémám, hogy nyitogatják előttem a Teológia kapuját. 

Hívogatnak, hogy lépjek a tudomány csarnokába, és a jövendő lelké
szeit képezzem. Bizonytalanságban tapogatózom, mit tanácsolsz?

Éva lassan homlokához szorította Balajti kezét. Suttogott.
- Vedd át a kitüntetést, aztán lépj be a tudomány csarnokába. - Il

latos zsebkendőjével törüigette a szemét. - Ne hagyj el! Ne hagyj ma
gamra Béla!

Lágyan megcsókolták egymást. Béla bizsergett a puha ajak érintése 
után. Hallgatagon álmodoztak jövendőjükről. Éva visszament az írógép
hez. Balajti magához tért, megfésülködött, és haragot színlelve kiáltotta:

- Kicsit gyorsabban, titkárnő! Kicsit gyorsabban, mert sürgős!
Július 19-én délelőtt 10 óra. Az Állami Elektromos Művek szám

viteli osztálya előtt a református esperesi hivatal tanácsosa várakozott.
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Néhány perc múlva őszes férfi jelentkezett. „Számla ügyben az espe- 
resi hivataltól.” „Igen.” „Várjon egy pillanatot.” Másfél óra múlva be
hívták, a számlákat egyeztették, hogy minden rendben.

Július 19-én délelőtt 10 óra. Valaki nagybetűs papírt ragasztott az 
utcai bejárat kapujára: „Esperesi hivatal 10-től 12-ig zárva.”

10 óra öt perc. Fiatal szerelő jelentkezett a hivatalban, ahol egye
dül Éva tartózkodott. Épp körmét manikűrözte, kis tükrében szemöl
dökét csinosította, fésülködött. Kozmetikai szereit hirtelenében a fiók
jába rejtette és határozottan rászólt:

- Tessék parancsolni.
A szerelő bemutatkozott.
- Nagy Géza vagyok az Állami Postától. Vonalellenőrzést tartunk. 

Van valamilyen panasz, elvtársnő?
- Néha recseg és alig hallható.
- Megnézem. - Levette a kagylót, mutatóujjával kopogtatta, több

ször belefújt. - Hát igen... -Szétszedte a kagylót, parányi mikrofont 
szerelt belé, amit népiesen poloskának hívtak. Babrált még a fali du
góval. Éva rá se figyelt, mert körmeit nézegette, amelyekről lekopott a 
festék. A mester táskájába rakta szerszámait. - Készen vagyunk. Pró
bálja meg, biztos, hogy jó lesz. Hívjon fél valakit, például a barátomat, 
hogy Nagy Géza üzeni, ma délután otthon lesz-e?

Éva tárcsázott, hogy minél hamarabb szabaduljon a szerelőtől. 
Bemondta a szöveget, ismételte a választ.

- Milyen a hang minősége?
- Remek. És a költségei?
- Benne van az előfizetésben. Rohanok, mert rengeteg a munkám, 

tudja ez a munkaverseny szörnyű. Szabadság elvtársnő!
Éva alighogy előhúzta kozmetikai szereit, a kopogtatásra hirtelen 

megint visszanyomta fiókjába.
- Tessék.
Szimpatikus fiatalember az aktatáskáját szorongatta.
- Az Állami Statisztikai Hivatalból vagyok, lelkészi adatok egyez

tetésére. Hol a főnök?
- Házon kívül hivatalos ügyben.
- Az irodavezető?
Éva ránevetett.
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- Magának nincs szerencséje, mert ő is távol.
- Tévedett az elvtársnő, mert nagy szerencsém van, hogy ilyen 

szép hölggyel találkoztam.
Éva elpirult, az írógépét vizsgálgatta.
- Én naponként járnék magácskához, de oly kegyetlen a Statisztikai 

Hivatal. Vagyis, népmozgalmi adatokat kér jelenteni, mivelhogy szocia
lista államunk anyagilag támogatja az egyházat, és tudni szeretné, hogy a 
megyében hány lelkészt regisztrálhat. Mutatna nekem adatokat?

Éva gyakorlott mozdulatokkal kivette Buffa iratszekrényéből, és 
az ellenőr kezébe nyomta. 15 perc alatt átnézte, az utolsót kézjegyével 
ellátta.

- Törvény írja elő, hogy havonként jelentse a létszámot, a változá
sokat, és azt is, hogy mikor, kik, mi célból jártak a hivatalban. Cím: 
Megyei Tanács Debrecen, Vörös Hadsereg út 44. Állami Statisztikai 
Hivatal. Az elmaradás vagy pontatlanság súlyos következményeket 
von maga után, a pontosság meg dicsérettel járhat. - Kacsintott. Két 
nyomtatványt tett az asztalra. - Itt írja alá mind a kettőt. Egyiken iga
zolja, hogy itt jártam, másikon igazolja, hogy megértette a törvényes 
előírásokat. Biztos vagyok benne, hogy amilyen szép, olyan ügyes. 
Örülök, hogy a sors ilyen bájos elvtársnővel hozott össze. Bocsásson 
meg, hogy zavartam. - Megint a lányra kacsintott, csókot dobott neki 
és elszáguldott.

Éva beírta naptárába: „Állami Statisztika, Debrecen, havonként”.
A telefonszerelő ávós jelentette, hogy a parancsot végrehajtotta. 

Az „állami statisztikus” fütyörészve tépte le a felírást, hogy „esperesi 
hivatal... zárva.” Ö is a belügynél „dolgozott”.

Debrecen, július 19. Halköz, 10 óra. Három rövid, két hosszú 
csengő után Bodrogi ajtót nyitott, idegesnek látszott.

- A teológiára benyújtottad a pályázatodat? Többen is szeretnének 
a tanári székbe ülni. Amennyiben téged választanának, az állam hoz
zájárul kinevezésedhez. Olvastad a Kelet-Magyarországot? A Béketa
nács kitüntetésre folterjesztett. Iszunk rá egy pohárka egri bikavért?

Sokáig és mindenféléről beszélgettek, délben az esperes felállt.
- Mennem kell a hivatalba.
Az irodában úgy fogadták, mint máskor, Buffa az aktáiba merült, 

Éva az írógépet pötyögtette. Dolgozószobájában vázlatokat készített a
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jövő hónapi lelkészgyűlésre ilyen címeken: mezőgazdaságunk szocia
lista átszervezése; az iparosítás jelentősége; magángazdálkodás helyett 
közösségi vállalkozás; a kollektivizálás előnyei; hogyan fokozható a 
munkaerkölcs.

A professzori kar lepörgette az új tanár megválasztását. Névsorba 
szedte a nyolc pályázót, törölte közülük, akiknek tudományos és tár
sadalmi szerepe vitatható. Kerekes Péter destruktívan szólt föl egyházi 
gyűlésen, ráadásul büntetett előéletű. Balajti Bélánál megálltak. Két 
professzor kifogásolta tudományos fokozatának hiányát. Martfűy 
László megvédte.

- Jól ismerem a szeminaristámat. Öt éven át kitűnően kollokvált. 
Anyanyelvi szinten németül beszél. Keze alatt fölvirágzott a hajdúná
nási majd a nagytemplomi gyülekezet. Egyházmegyéjét példás rangra 
emelte. Társadalmunk nagyra becsüli, ami talán a tudományos foko
zatnál is értékesebb. Az országos Béketanács kitüntette. Az új tanszé
ken fiatal professzorra van szükség, aki éppen olyan jártas a teológia, 
mint a társadalom mezején.

Öten mellette, egy ellene, kettő tartózkodott a szavazástól.
Az esperesi hivatalban idegesen tépte föl a Teológia levelét. Két

szer is elolvasta és belekiabálta volna a nagyvilágba, hogy' professzor 
lett. Kemény hangon kiszólt:

- Titkárnő! Zavarhatom egy pillanatra?
Éva fölugrott, érezte, hogy valami nagy eseményről lehet szó.
- Olvasd el!
A lány szívéhez kapott és fölsikoltott.
- Első látásra biztos voltam benne, hogy zseni vagy! Püspökséget 

is érdemelnél. - Letérdelt, a férfi kezét arcához húzta és csókolgatta. - 
Ne hagyj itt Béla! Ne hagyj itt!

Balajti gyöngén fölemelte, ölébe ültette és szájon csókolta. Ami
kor kiment, utána kiáltott:

- Megértette titkárnő? Pontos legyen!
Gondterhelten indult hazafelé, mert most következik a neheze. 

Hogy adja be Zsófinak? Felesége burgonyapürét kavart a konyhában, 
hátulról derékon szorította, megcsókolta izzadságtól gyöngyöző hom
lokát. Zsófi nevetve nézett reá.

- Hogy vagy, kedves? Elfáradtál? Azonnal kész az ebéd.
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- Képzeld, meghívtak a Teológiára tanítani.
- Elfogadtad?
- Igen.
- Milyen tárgyat?
- Ökumenikát.
Zsófi csalódott.
- Miért nem a missziológiát?
- Aranyoskám, a misszió és ökumené ugyanaz. Ökumené a Krisz

tust hívők közössége. Azért alapították 1948-ban, hogy az evangélium 
mindenüvé eljusson a világon.

- Nagytemplomi lelkész vagy, esperes a Hajdú-vidéken és most 
professzor a teológián? Hiányzik neked? Fogod bírni, kedves?

- Jézus azt mondta, hogy aki több lelki ajándékot kapott, attól 
többet vár az Isten és az emberiség. A tizenkét tanítvány szétosztotta 
az öt kenyeret és két halat. Jóllaktak belőle. Aki minél inkább adako
zik, osztogatja Istentől kapott kincseit, annál inkább gazdagodik.

- Imádkozom érted, hogy segítsen és áldjon meg az Úr.
Mint a csínytevő, úgy lopakodott a szobájába. Jól meghúzta ko

nyakos üvegét és megkönnyebbült, hogy Zsófival elintézte a profesz- 
szorságot.

Először is új öltönyt varratott magának, azután megfiatalosították 
a fodrásznál. Emelt fővel lépett a Teológia tanácstermébe, ahol a kol
legák gratuláltak neki. Ovális asztal mellé telepedtek. Jegyzőkönyvez
ték munkakörét és a fizetését, hetenként négy órán fog előadni. Rövid 
székfoglalója előtt, megigazította szemüvegét, majd hatásszünet után 
felolvasott:

„Főtiszteletű Tanári Kar! Főtiszteletű Kollegák! Hálásan köszö
nöm az irántam való bizalmat. Tanulmányaim során igyekeztem a tu
dományok kútfőjéből meríteni. Évek óta gyakorló lelkész, esperes,, a 
szolgatársak tanítója vagyok. Izgalmas korfordulóban némi tapasztala
tokat nyertem a problémák megoldásához, mindezek ellenére tisztában 
vagyok szerény képességeimmel, és a Tanári Kar segítségére számí
tok. Ismeretes előttünk, hogy rendkívüli korszakban élünk. Elsüllyed a 
bűnös kapitalizmus évszázados rendszere, a bankárok vérszívó hada, a 
szegény emberek kirablása. Hála legyen érte Istennek, Akinek Szent 
Fia nem tűrte tovább, hogy Jeruzsálemben gazdagok terpeszkedjenek,
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hanem kiverte őket a templomból. Olyan lelkészekre van szükségünk, 
akik megértették az idők szavát, és engedelmesen beállnak a népi 
rendszer építésébe, kiváló vezetők irányításával. Ismét köszönöm, 
hogy pályázatomat elfogadták, és a Testület kötelékébe tartozhatok.”

Balajti professzor megválasztása állami szándékkal történt, Bod
rogi elvtárs mégis úgy fogadta, mintha most hallaná először.

- Gratulálok, Meszmer elvtárs! Ugye megmondtam, hogy sikerül. 
Segíthetek valamiben?

Balajtit a győzelmi mámor merészebbé tette.
- Segíthetnél több dologban is.
- Mondjad.
- Először is többletmunkámhoz segéd lelkészre volna szükségem.
- Az egyházi belügyeket püspök úr jól intézi. Kérjed.
- Másodszor: sűrűn látogatok esőben, sárban, szélben és hóban, 

autóbusszal, vonaton, motorkerékpáron lelkészeket és gyülekezeteket. 
Megfáztak az ízületeim. Autóval könnyebb volna. Az egyházmegye 
megvásárolná, de az autó megrendelése után 4-5 évet kell várni.

- Megrendeléskor hivatkozz rá, hogy közszolgálatra igényied, és 
soron kívül kiutalják.

- Harmadszor: a lelkészekről és gyülekezetekről szóló környezet
tanulmányom rengeteg időmet elrabolja.

- A jövőben mellőzzük a lelkészekről és a gyülekezetekről való 
beszámolóidat.

Néhányat köhintett, száját zsebkendőjével törölgette.
- Negyedszer: nehéz megfogalmaznom, mégis őszinte leszek, 

hogy kiadásaim az utazások, rendkívüli szolgálatok járulékos költsé
gek miatt megnövekedtek. Valamikor említetted, hogy látni szeretnéd 
pénzügyeim kimutatását.

Számadásait az asztalra helyezte. Gondosan eltüntette, hogy költ
ségeit duplán számolta föl. Például, ha egy nap két helyre látogatott, 
délelőtt Sáránd, délután Derecske, szomszédos faluk, akkor kétszeres 
útiköltséget és kétszeres napidíjat számolt fel. Bodrogi szakértőén el
lenőrizte, félretette és pénz köteget húzott elő.

- írd alá a nyugtát, valószínűleg emelni fogjuk.
Balajti aláírta és a pénzt számolatlanul zsebébe nyomta.
Bodrogi fiókjába tette a nyugtát.
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- Szeretném néhány dologra fölhívni a figyelmedet. Először is 

hangsúlyozom, hogy dolgozó népünk önszántából a Szovjetunió veze
tésével a kommunizmus mellett döntött, és az inaktív, létszámban 
csökkenő egyházakat a munkásosztály adójából támogatja. Helyes 
volt, hogy a sárospataki és pápai teológiák Debrecenhez, illetve Buda
pesthez való csatlakozásukat kérték. Felelőtlenség a teológusok lét
számát növelni. Numerus clausus bevezetése szükséges, vagyis éven
ként 10-12 hallgató fölvétele elegendő. A fölvételinél vallási szem
pontok mellett az is kivizsgálandó, hogy milyen ajelölt társadalmi és 
pietista kapcsolata. Teoretikus kérdések mellett, realisztikusra is vála
szoljanak, mint például: 1. Mit tehetnek az egyházak a béke érdeké
ben? 2. Miért kell a parasztságnak a munkásosztállyal egyesülni? 3. 
Miben fejlesztette tovább Lenin és Sztálin a marxizmust? 4. Mi az új 
Magyar Népköztársaság alkotmányának jelentősége? 5. Mi a hazafí- 
ság helyes és helytelen értelmezése? Még egyet. Oldjátok meg a lelké- 
szi fizetést. Egyházi tanítás, hogy „méltó a munkás a maga bérére.” A 
szocializmusban tűrhetetlen, hogy kis gyülekezet kis fizetés, nagy 
gyülekezet nagy fizetés! Megoldás? Bokrosítással vonjátok össze a ki
csiket, mert három-négy gyülekezet könnyedén eltartja lelkipásztorát. 
A többiekben majd később!

A Debreceni Református Kollégium első emeletén a 12-es szoba 
bejárati ajtaja fölé új címtábla került: „Ökumenikai Szeminárium. Tan
székvezető professzor Balajti Béla.” A szeminárium belső falain köny
vespolcok. A kutató diák kiválaszthatta témájához szükséges anyagát. 
Hosszú asztal mellett jegyzeteltek. Balra nyílt a tanszékvezető kisebb 
szobája, abban is magyar és idegen nyelvű könyvek sorakoztak. 
Középen íróasztal, jobbra kanapé, fotelek, dohányzóasztal és székek, 
amire a kollokválok ülhettek. Éva többet forgolódott a Teológián, 
mint az esperesi hivatalban.

Balajti fölkészült az előadásaira. Forrásanyagul marxista-leninista 
műveket használt, azokból jegyzetelt, a református teológiát marxista 
ruhába öltöztette. Állandóan a következő műveket forgatta: Károsi 
Mátyás: Burzsoázia, demokrácia, kommunizmus; Békét akarunk; A 
vas és acél országa lettünk. Iljics Lenin: A vallás ópium; Haldokló ka
pitalizmus; A kommunista forradalom alapelvei; A Szovjetunió vezető 
szerepe. Gergely János: Az egyház végnapjai; A munkásosztály vörös
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zászlót lenget. Föl vörösök, proletárok. Az első félév szeptember 15- 
én kezdődött. Elegánsan, kimért mozdulatokkal lépett a katedrára. 
Olajjal illatosított haját gondosan hátrafésülte. Diákjai fölálltak, kí
váncsian követték a mozdulatait. Nem sok jót hallottak róla. Az 
osztályelső néhány mondattal köszöntötte.

„Tisztelt Hallgatóim! Magyarország a szocialista tábor aktív része, 
nem rés, hanem erős bástya a béketáborban. Rendkívüli korszakban 
élünk. Szakítottunk az átkos múlttal, mint Jézus Jeruzsálemben a ki
zsákmányoló kapitalistákat kiverte a templomból. Haladó emberek 
előrehúznak, a maradiak hátrafelé tekintgetnek, mint Lót felesége, a 
bűnös Sodómában. Az egyház előremozdulásában segít az ökumenika 
tudománya, ami egyik legfontosabb tantárgy a Teológián. Elvárom, 
hogy óráimon részt vegyenek, az igazolatlan hiányzók nem vizsgáz
hatnak. A pontosság éppen olyan fontos a teológia falain belül, mint 
kívül. Előadásaim anyagát stencilen sokszorosítják, függelékében ta
lálhatják a kötelezően olvasandó tudományos műveket. Első félévi 
anyag: Az ökumenika elmélete. Alcímei: A teológia, mint tudomány. 
Az egyház. Az igehirdetés. Az egyházi sajtó. Szolgálatunk a világban. 
A második félév tananyaga: Gyakorlati ökumenika. Alcímei: Az 
ökumenika mint tudomány. Egyház és misszió. Az ébredés. Az evan- 
gélizáció. Szolgálatunk a világban.

A harmadik pádból egy teológus jelentkezett.
- Professzor úr! Azt szeretném kérdezni, hogy...
Beléfojtotta a szót.
- Szünetben csevegjen, előadás alatt meg hallgasson. Majd a kol

lokviumon beszélhet. Most pedig rátérek a témánkra:

A teológia, mint tudomány.
A teológia két szóból tevődik össze, Teos = Isten, Logos = beszéd, 

cselekvés. Teológia = Isten beszéde és cselekedete. A teológia invisi
bilis láthatatlan szellemtudomány és visibilis látható cselekedet. Ki a 
tudós? Az, aki rendszeresen és módszeresen foglalkozik szellemtudo
mánnyal, vagy a reális anyaggal. A teológia egyszerre elméleti és 
gyakorlati, mert Isten szól és cselekszik az egyház által is.

Ezekből következik, hogy lejárt a szórakoztató, befelé forduló int- 
rovertált teológia, és ma már konkréten szólunk és cselekszünk. Mi ez 
a pozitív konkrétum? A békeszolgálat. Negatívum, ha csak beszélünk
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róla, pozitívum, amikor cselekszünk érte. A jó pap holtig tanul, képezi 
magát és szívesen fogad továbbképzést, amit a sötét reakció átképzés
nek próbál lealacsonyítani. Lelkészek megoktatását megyei, kerületi és 
országos konferenciákon a felelős őrállók végzik.

Tisztelt Hallgatóim! Az Isten által megítélt református teológia 
1945-ig rossz vágányon haladt. Tragikusan összeomlott. Kerestük he
lyünket a társadalomban, és a keskeny út teológiája után megérkez
tünk az engedelmesség teológiájához. További lépés volt a diakónia, a 
szolgálat teológiája, mert Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgálja
nak, hanem 0 szolgáljon az emberért. Azért szolgált nekünk, hogy mi 
is szolgáljunk másoknak.

Következő témánk: Az egyház.
Ekkléziológia, az egyházról szóló tanítás, ekkléziasztika, az egyház 

vallomása önmagáról. Az egyház a világ teremtése után kezdődött, 
folytatódott a Ószövetségen át a zsidónép történetében. A babiloni 
fogságból való szabadulás után olyan épületben gyűltek össze, amit 
zsinagógának, összejövetelnek neveztek. Salamon király templomépí
tése után, csak ott, Jeruzsálemben mutathattak be áldozatot. Az újtes- 
tamentumi gyülekezet zsinagógában, vagy házaknál tartott istentiszte
letet, ezt a közösséget görögül ekklézsiának nevezték.

A keresztyén egyház pünkösdkor jelent meg Jeruzsálemben. Penta- 
koszté görögben „ötvenedik” nap húsvét után. A II. században kiala
kult egyházszervezet legfőbb elöljárója a pápa, magyarul: atya. Belső 
viszálykodás miatt 1054-ben az egyház nyugati és keleti részre sza
kadt. A keleti ortodox, igazhitű egyház feje a pátriárka, magyarul: 
atya. A reformátusok elhatárolódnak a keleti és nyugati egyházaktól, 
mert az egyház feje Krisztus, és a nyugati egyházak az imperialisták 
mellé szegődtek. Az egyház nem statikus, merev, bezárt közösség, ha
nem dinamikus, nyílt, változó mozgás. Helyét és mondanivalóját keresi 
a világban. A középkorban világuralkodó volt, világháborúk idején 
nacionalista, és maradi. Most fölismertük, hogy feladatunk az embe
rért való szolgálat. Tagjaink közül kivetjük azokat, akiknek társadalmi 
és politikai viszonya tisztátalan. Fegyelmezünk szelíden, vagy sebész 
késsel távolítjuk el a fekélyeket. Akik bevallották bűneiket, mint példá
ul Hegyi Géza debreceni lelkész, azok nyugdíjazásukat kérhették, az 
engedetleneket végleg kiközösítettük, mint Szabó Dávidot Mikepércs-
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ről. Megreformáltuk a lelkészválasztás rendjét, és a Zsinat által kije
lölt Felügyelő Bizottság közérdekből áthelyezhet, vagy kinevezhet lel
készt a gyülekezet megkérdezése nélkül is, amint Isten Mózes elhivatá- 
sakor nem kérte ki Izrael véleményét.

Reformáltuk az egyházi összejövetelek rendjét is. Különleges gyü
lekezeti alkalom, lelkész összejövetel, konferencia csak egyházi ható
ság engedélyével hívható össze. Az egyesületek, szövetségek, vagy be- 
plántálódtak református egyházunkba, vagy megszűntek.

Megerősítettük egyházszervezetünket, és elfogadtuk az egyházke
rületek, egyházmegyék konfúzióját. A kerületi, egyházmegyei és gyüle
kezeti határok a járási, megyei tanácsok közigazgatási határaihoz iga
zodtak. Fölösleges pazarlás négy teológiai intézetet fenntartani, ezért 
a sárospataki teológia Debrecenhez, a pápai teológia Budapesthez 
épült be és ezzel a fönntartási költségeket csökkentettük. Viszont növe
kedett az egymás iránti bizalom, és a közösség ereje.

Az igehirdetés
Az egyház élete igehirdetésben és jócselekedetekben nyilvánul 

meg. Az igehirdető nem önmagát, hanem az ember javát prédikálja. 
Az egyház nem önmagáért, hanem az emberért cselekszik. A „Mi
atyánk” negyedik kérése: „a mi mindennapi kenyerünket, add meg né- 
künk ma. ” Ezután következik az ötödik kérés, hogy: „Bocsásd meg a 
mi vétkeinket. ” Tehát először a földi kenyér, és csak azután mennyei 
bocsánat. Megújult igehirdetésünk szép gyümölcsei a mezőgazdaság 
fejlődésében, az ökumenikus mozgalomban, és a békeszolgálatban lát
szanak. Jól mondjuk el a jót. Azonosuljunk az igével, és népünk ügyé
vel, mert a föld nem a gazdagoké, hanem Istené. Támogatjuk a kollek
tivizálást. Nincs missziónk se kelet felé, se nyugat felé, nincs missziónk 
se a zsidók, se a pogányok felé, hanem szóval és cselekedettel támo
gatjuk az igazságos, társadalomépítő embereket. Az igehirdetés annyi
ra kiemelt feladat, hogy nem végezheti bárki. A szószékre csak megok
tatott, engedelmes papok léphetnek fel, és körleveleinkkel azonos 
hangnemben prédikálhatnak.

Egyházi sajtó
A jó igehirdetés közösséget formál, és jócselekedetekre ösztönöz. 

Éppen így a sajtószolgálat, amit papírszószéknek mondunk. Egyén he
lyett az egyházkormányzók írnak benne. A letűnt rendszerben kinyom-
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tatott sajtótermékek, az egyéni véleményüket propagálták, mintha ze
nekarban ki-ki saját melódiáját fújná, ataktoszban.

A helyi és kistérségi lapok „az Üzenet” országos kiadványba tö
mörültek. Első számai közegyházi tanítás helyett, kiscsoportok véle
ményét próbálták tükrözni. Zsinatunk szerkesztőbizottságot alakított, 
amelynek tagjai professzorok, lelkipásztorok, evangélisták, hivatalos 
újságírók voltak és az lett az eredménye, hogy ellen vélemények vitat
koztak egymással. Megszüntették a szerkesztőbizottságot és helyette az 
Intézőbizottság Szennyesi Sándor lelkész-esperes kezébe adta a szer
kesztést. Szennyesi otthagyta az ébredés tévelygéseit, és odaállott a fe
lelős őrállók mellé. Világosan publikálja az egyházkormányzók tanítá
sait. Személyét éppen úgy becsülik az államiak, mint az egyháziak. 
Irányelve, hogy olcsó moralizálás helyett, aktuális, realista újságot 
szerkesszen, olyan időben, amikor az imperialisták a III. világháború 
parazsát gerjesztgetik. Fő témája, hogyan szolgál az egyház a terme
lőszövetkezetért, nehéziparért és a béke megőrzése vonalán. Vezér
cikkben bíztatja olvasóit, hogy „épül, szépül, gazdagodik hazánk. ” A 
gyülekezetek sajtófelelősei beszéljék meg a cikkeket, és legyenek rajta, 
hogy minél többen olvassák a hetilapunkat. A lelkipásztorok szákfo
lyóirata kéthetenként jelenik meg: „Református Egyház” címen.

Sajnos csempész iratok is kerülnek be országunkba. Az ilyeneket 
azonnal át kell adni illetékes szerveknek. A teológiára érkező idegen 
nyelvű anyagot fölbontás nélkül postázzuk Budapestre. Az egyház és 
államellenes röplapok szerzőit, és terjesztőit előbb-utóbb kinyomoz
zák, és súlyosan megbüntetik.

Szolgálatunk a világban
A Szovjetunió hős fiai vérüket áldozták értünk hogy letörjék rólunk a 

fasizmus bilincseit. Kiszabadítottak a burzsoázia karmaiból. Az Ideigle
nes Nemzetgyűlés 1944-ben alakult Debrecenben. A demokráciából 
1948-ban léptünk át a szocializmusba, és kikiáltották a Magyar Népköz
társaságot. Az egy párt rendszerben minden hatalom a dolgozó népé. 
Károsi Mátyás vezetésével leraktuk a szocializmus alapjait. A fejlődéshez 
békére, közös munkára van szükség. Torkig vagyunk a kommunizmus mi
att siránkozók jajgatásával, és csak gonoszok és tudatlanok előtt kérdés, 
hogy kommunizmus, vagy kapitalizmus? Egyházunk spirituálisán és reáli
san viszonyul államunkhoz. Spirituálisán úgy, hogy körleveleinkben is ki-
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fejezzük a Szovjetunió iránti tiszteletünket, elítéljük az osztályellenességet, 
és kizsákmányolást. Reálisan úgy viszonyulunk államunkhoz, hogy fel
adatokat vállalunk önkéntes társadalmi munkában, Hazafia Népfrontban, 
helyi, járási, megyei Tanácsokban, sőt az országgyűlésben is. Reálisan 
úgy viszonyulunk államunkhoz, hogy jól működő egyezményt kötöttünk 
vele, amiben tisztáztuk vallásszabadságunkat és kötelességeinket. Az 
1951-ben megalakult Állami Egyházügyi Hivatal segít, irányít, és törvé
nyes keretek között ellenőriz.

A keresztyén-marxista dialógus által jobban megismerjük egy
mást. Egyetértünk gazdasági, kulturális és politikai vonalon. Társada
lom és egyház kiveti magából a selejtet, megbecsüli és kitünteti a jó 
szándékú embereket.

Az első félévet december 18-án befejezte. Hallgatói már alig fi
gyeltek reá, mert karácsonyi hangulatban arra a gyülekezetre gondol
tak, amelyikben legátusként fogják hirdetik Jézus Krisztus születésé
nek örömét. A legátum összegét is számolgatták, hogy mennyi lesz, és 
mire költsék. Titkárnője ügyesen megszerkesztette az előadásait. 
Balajti a kéziratot bemutatta Vadász Jánosnak, aki fölteijesztette a 
Kommunista Párt Központi Bizottsága Vallásügyi Osztályának. Szak
értői korrigálás után engedélyezték, sőt kötelezővé tették a Budapesti 
Teológián is. Az utolsó órán bejelentette, hogy január 15-e és 20-a kö
zött vizsgáztat, előadásait Nagy Éva titkárnőmnél megvásárolhatják. 
A II. félév február 3.-án kezdődik.

Amint első óráján fejbólintással jött be, ugyanúgy félév utolsó órá
ján fejbólintással távozott. Diákjai vidáman nyomultak ki szálláshely
ükre, hogy összecsomagoljanak, és mielőbb indulás haza! A dékáni 
hivatalban külföldi levelet nyomtak kezébe. Izgatottan bontotta föl: 
„Kedves Professzor Balajti! Az Egyházak Világtanácsa június 16-17- 
18-án tartja nemzetközi konferenciáját, amire tisztelettel meghívjuk. 
Tartózkodásának költségeit fedezzük. Egyben kérjük, hogy Magyaror
szágról 10 perces előadást, és péntek reggel áhítatot tartani szívesked
jék...” Lélegzet visszafojtva mutatta dékánjának:

- Nézd már, micsoda meglepetés.
- Miért meglepetés? Te vagy az ökumenika tanára és egyházunk 

képviselője.
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- Igen, de Kelet-Európába kiutazhatunk, nyugati államokba nehe

zebben. Hogyan szerezzek útlevelet?
- Ez nem a te dolgod, mert a Református Konvent Külügyi Osztá

lya intézi. A hivatalos meghívás egészen más, mint a turizmus. Az 
ilyeneket általában kiadják.

Bodrogihoz sietett és izgatottan mutogatta:
- Nézd, Svájcból a címemre.
- Mit nézzek? Természetes, hogy az ökumenika tanárát hívták 

meg. Nem az én asztalom, menj Vadász elvtárshoz.
A Megyei Tanács folyosóin otthonosan mozgott. Vadász gratulált 

a svájci meghívásához.
- Ami rajtam áll, megteszem a Külügyminisztériumnál... Ha pe

dig már találkoztunk, akkor... - Dossziéjából kihúzott egy lapot. - 
Figyeljen ide, esperes úr. Vannak haladó szellemű és vannak reakciós 
papok. Kívánatos, hogy a haladó szelleműek nagyobb befolyáshoz 
jussanak, a reakciósokat pedig szeparálja.

Balajti azonnal megértette, hogy a hitvalló lelkészeknek mozgás hát
rafelé, a békepapoknak irány előre. Nincs benne új. Útlevélkérelmét hiva
talos dokumentumokkal, jóváhagyásokkal január 14-én a Rendőrségen 
leadta és Budapest svájci nagykövetségén vízumért folyamodott.

Február 3-án, hétfőn kezdődött a második félév. Elegáns szürke za
kóban, világos nyakkendővel, olajjal ápolt hátrafésült hajjal pontosan lé
pett az előadóterembe. Hallgatói fölálltak, fejbólintással leült a tanári asz
talhoz, megigazította aranykeretes szemüvegét, és lapozgatott a kurzusá
ban. Nem kérdezett a legátusok gyülekezeti forgolódásáról, családtagok
ról, élményekről. Nem érdekelte a hallgatók sorsa. Monoton hangon be
lemerült jegyzetének felolvasásba. Nagy ritkán a mennyezetre vagy az uj- 
jaira nézett, melyeken gyűrűk csillogtak, mintha azokból szopná ki a tu
dományát.

- Tisztelt hallgatóim! Az első félévben az ökumenika elméletével fog
lalkoztunk, a második félévben az ökumenika gyakorlatát adom elő a kö
vetkező felosztásban: 1. A missziológia, mint tudomány. 2. Egyház és 
misszió. 3. Az ébredés. 4. Az evangélizáció. 5. Ökumenikus szolgálatunk.

A missziológia mint tudomány
A misszió latin eredetű szó, küldetést jelent. Missziológia, a misz- 

szióról való beszéd és munka. Profán jelentése, hogy személyt vagy
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közösséget bíznak meg üzenet átadásával, vagy föladat elvégzésére. Az 
Ószövetségben arra választotta Isten a zsidókat, hogy szavát hirdessék 
és megcselekedjék. Az Újszövetségben Jézus tanítványainak ugyanez 
volt a feladata. Történelmünk folyamán az egyház elvégezte, vagy el
hanyagolta misszióját. Magyarországon csak a II. világháború után 
ismertük föl, hogy az egyház végez missziót emberek között.

Egyház és misszió
Isten az egész egyházat küldi a háromfelé szakadt világba: kommu

nisták, kapitalisták, és az elmaradott szegények. Erősödik a kommuniz
mus, a kapitalizmus recsegve-ropogva dűl össze. Elnyomottak a szocia
lizmustól remélik a segítséget. Magyarországon alkotmány biztosítja a 
vallásszabadságot, és nem szereti, ha vallásos kérdésekkel zaklatjuk az 
embereket. Egyházunk megtalálta helyét és szolgálatát a korfordulóban. 
Mivel az egyház minden tevékenysége misszió, ezért nincs szükség külön 
szervezett missziói munkaágra, ezért olvadt be a Hajdúböszörményi Re
formátus Külmissziói Akadémia a Debreceni teológiába. Hálával fo
gadtuk államunk segítségét, hogy átvette iskoláinkat, mert a matemati
ka, kémia, vagy grammatika tanítása nem misszió.

Missziót se személy, se egyesület nem végezhet, csak az egyház. 
Nincs magán misszió, csak közösségi. Innen érthető, hogy Dunántúl 
Nagylók faluban helyesen döntöttek, amikor bezárták templomukat a 
valahonnét érkezett, úgynevezett evangélista előtt, sőt följelentették a 
hatóságoknál, hogy a faluban, háznál illegális összejövetelt tartanak. 
A Missziói Szabályrendelet és Testvéri Izenet helyteleníti, sőt tiltja a 
zárt, szektás összejöveteleket, és segíti, hogy a népegyházból missziói, 
szolgáló egyház legyen. Misszió tehát csak a gyülekezet határain belül 
történhet, és csak megfelelően képzett, engedéllyel rendelkezők végez
hetik. Hála Istennek, hogy megtaláltuk helyünket és mondanivalónkat 
a szocializmusban. A közvéleménybe néha szirénhangok vegyülnek, 
hogy egyházunk elárulta az evangéliumot. Vegyük már egyszer tudo
másul, hogy az új helyzetben új hangvétellel szolgáljunk.

Az ébredés
Teológiai szóhasználatunkban azt nevezzük ébredésnek, amikor az 

egyén, vagy közösség fölismeri, hogy életünk célja az Istennek és em
bernek való szolgálat. Sohasem titkoltam, hogy valamikor az ébredés
hez tartoztam, és az óta teológiai látásom kiszélesedett. Felelős őrál-
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lóink többsége az ébredésből jött. Innen jutottunk el a szolgálat, a 
diakónia teológiájához. Akik teológiailag és ideológiailag letisztultak, 
azok eljutottak a diakónia és békeszolgálat magas csúcsára. Magyar
országon 1945 után terjedt az ébredés csalóka lángja. Sajnos, nem 
csupán a Szentlélek indítására, hanem ideológiai és pszichológiai ér
zelmekből. Ha az ideológia górcsövében vizsgálom, akkor kiderül, 
hogy az ébredés politikai restaurációt melengetett. Ha a pszichológia 
górcsövében vizsgálom, akkor kiderül, hogy érzelmileg túlfűtött, köl
döknéző egoistákkal találkozunk, akiket csak önmaguk lelkivilága ér
dekelt és az emberiség sorsa nem.

Az ébredés tömegmozgalom. Lélektana világos, hogy „ ha te csinálod, 
akkor én is, ha te megtértél, akkor én is, ha élményeid voltak, nekem is. ” 
A tömeg pszichózis zsonglőréi hatástalanok voltak az értelmiségiekre. A 
világot hívőkre és hitetlenekre osztották Amikor kiigazítottuk volna őket, 
visszautasították hogy a hívőket kitaszítjuk anyaszentegyházunkból. Volt 
ébredés Magyarországon, amitől visszahúzódott a Szentlélek Vétkesek 
akik bűnbánat helyett illegális összejöveteleken próbálják visszaállítani, 
mert vezetésre törekednek. A diakónia teológia, uralkodás helyett szolgál. 
A keresztről való beszéd a világról való beszéd is. Jézus programja volt a 
testi-lelki betegekfölkarolása és gyógyítása.

Az evangélizáció
A görög eredetű evangélium szónak kettős jelentése van: örömhír, 

győzelmi hír. Végzetesen félreértették, mert a II. világháború után 
bárki fölcsapott evangélistának. Aránylag jól megfizették Versenyez
tek rajta, hogy ki hányat térített meg. A jövő-menő evangélistákat er
kölcsi foltok pettyezték, továbbá zavaros pénzügyek, kétes egyházi 
kapcsolatok. Gőgükben mások véleményét nullifikálták.

Az evangélizációról csak bibliai alapon beszélhetünk. Pál apostol 
fölszólítja Timoteust, hogy „te józan légy mindenekben, az evangélista 
munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. ” A vers kulcssza
vai: józan légy, cselekedd, és szolgálat. Az emberek között légy józan, 
az emberekért cselekedj, és az emberekért szolgálj.

Megalakult az Evangélizációs Munkaközösség, hogy koordinálják 
ezt a munkát. Elvesztették az egyensúlyt, mert csak olyan reformátust 
fogadtak maguk közé, aki megtért. Ráadásul figyelmen kívül hagyták 
mai társadalmi helyzetünket. Szükség van evangélizációra, ami újra
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kezdődött napjainkban. Tanítójellegüek, mert tanításra van szükség. 
Gyakorlatiak, mert a befolyt perselypénzt Hajdúszoboszlóra küldik a 
Békesség Háza építésére. A konferencia telepen szociális gondozás 
mellett lelkészi-gyülekezeti összejövetelek tarthatók, a pihenni vágyók 
pedig kényelmes szobákban és a gyógyfürdőben  fölfrissülhetnek.

A megbízatással rendelkező igehirdetők konkrét gyülekezetekben 
taníthatnak. A jó magvetés, gondos ápolás után lelki és anyagi gyü
mölcsöket terem az egyház és az emberiség javára.

Ökumenikus szolgálatunk
A missziológia tudományát az ökumenika foglalja össze. Két gö

rög szóból ered: hé+ökumené, aminek jelentése, hogy lakott föld, az 
egész világra kiterjedő egyház. A trentoni zsinaton használta először a 
római egyház. A XX. századtól olyan felekezetekre vonatkozik, akik 
hisznek az Atya- Fiú és Szentlélek Istenben. Az Egyházak Világtanácsa 
Amsterdamban gyűlt össze először. Elméleti és gyakorlati kérdésekkel 
foglalkoztak. Jézus nem azt kérte Istentől, hogy vegye ki őket e világ
ból, hanem őrizze meg őket a világban. Az ökumenizmus nem egyéni 
vállalkozás, hanem közösségi feladat az egész emberiség szolgálatára.

Pillantsuk át Magyarországot! Lakosságunk létszáma közel 12 millió. 
Ebből római katolikus több mint négy millió, református két és fél millió, 
evangélikusok nyolcszázezer. Szabadegyházhoz tartoznak vagy kétszázez
ren. Felekezetnélküli a többi. A római egyházat maradiság jellemzi, 
szemben a Bibliával, hogy aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti 
azt. Szárnyai alá bújhatnak a reakciósok. Szentkirályi hercegprímás az 
átkos múlt visszaállításával kísérletezett, nyilatkozatban határolódtunk el 
tőle. A római katolikus egyházban is növekszik a béke papok száma és te
kintélye. Az evangélikus egyház pietista püspökei nyugdíjazásukat kérték, 
egyiket valutaüzérkedés miatt letartóztatták. Az evangélikus egyház és 
kisegyházak vezetői között erősödik a haladószelleműek  pozíciója.

Pillantsunk át határainkon túlra, aminek vonalát 1920. június 4,- 
én Trianonban húzták meg, Isten engedélye folytán, mivel belesodród
tunk a bűnös első világháborúba. Politikai oka pedig, hogy az 1919- 
ben megalakult Tanácsköztársaságunktól féltek a nyugati imperialis
ták. A II. világháború után hozták létre az Egyesült Nemzetek Szerve
zetét, aminek kocka alakú épülete New York városában nyúlik az ég 
felé. Sajnos a Szovjetunió csalódott szövetségeseiben, akik békés épít-



201 
kezés helyett, hozzáfogtak a fegyverkezéshez. A Szovjetunióval barát
ságban élő keleti államokban szabadon gyakoroljuk a vallásunkat.

Csehszlovákiában kiszűrték a nem kívánt egyéneket és csoporto
kat, beleértve a magyar származásitokat is. Az országban önálló ma
gyar és szlovák nyelvű református egyház működik, lelkészeiket a prá
gai egyetemen képzik. Kárpáton túl, amit régen Kárpátaljának nevez
tek, szabadon él a református egyház, de szigorúan követelik tőlük az 
ottani törvények betartását. Néhány makacs lelkész sértegető bírálata 
miatt, az állam felelősségre vonta őket, és lelassult a kultikus cselek
mények kibontakozása. Tárgyalás folyik Moszkva és Budapest között, 
hogy hivatalos úton magyar nyelvű vallásos iratot küldjünk át nekik.

Románia 18 millió lakosságának 70 %-a ortodox vallású, ezért ál
lamegyházként kezelik őket. Reformátusok száma több mint másfél millió. 
Két egyházkerületbe szerveződtek, és a Nagyváradi Egyházkerület püspö
ke tagja lehet a román Nagy Nemzetgyűlésnek Lelkészeket Kolozsváron 
és Nagyszebenben képeznek. Ökumenikus nemzetközi konferencia volt 
Kolozsváron és Brassó-Pojánán. Jugoszláviában, nyugodt mederben fo
lyik az egyházi élet, püspök és esperesek irányításával, amint olvashatjuk 
az egyházi sajtóban. A többi kelet európai államban lévő egyházakkal 
testvéri kapcsolatban élünk. A kapitalista országokban lévő egyházak 
egyre nagyobb érdeklődéssel figyelik az új reformációnkat, sőt már taná
csot is kértek tőlünk. A világ látványossága lettünk

Összefoglalásul: Magyarországon és a szocialista államokban lé
vő egyházak dogmatikai és liturgiái vitatkozások helyett, önmegtaga
dással végzik a szolgálatot, és segítenek abban, hogy lefogják az im
perialisták gyilkolásra kinyújtott kezét. Magyarországi református 
egyházunk tekintélyt vívott ki magának Kelet Európában. Jóleső ér
zéssel nyugtázzuk hogy államunk elfogadta egyházunk szolgálatát.

- Tisztelt Hallgatóim! Befejeztem a II. félévi előadásaimat. Irat
kozzanak föl a június 2-a és 5-e közötti időpontokra. Azokat fogadom 
vizsgára, akik május 30-ig titkárnőmnél a következő című dolgozatot 
benyújtják: „Teológiai és kommunista ideológiák identitása és diffe
renciálódása”. Maximum 10 oldal. Öt hallgató dolgozatát visszadobta, 
mert rosszul értették a teológia és kommunizmus viszonyát. Mind az 
öten megtértért, Krisztust követő teológusok voltak.
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Ellenpontok

Május végén 12 oldalas vallástételt csempésztek a teológiára. 
Stencilen sokszorosították. Címe: Ellenpontok a hitvalló teológia és 
hamis ökumenika között. A Biblia mércéje alatt Balajti professzor által 
összeállított sorrendben bírálták a hamis teológiát.

A teológia mint tudomány
A Szentlélek által megragadott teológus Krisztus mércéje alatt ta

nulmányozza a Szentirást, figyelve az egyházatyák és reformátorok ta
nításaira. A teológiai tudomány lényege, hogy az emberiség történel
mének horizontális vonalát, Isten vertikális vonala metszette. Ahol Is
ten és az ember találkozik, ott áll a kereszt. A teológia lényege: Teoló
gia crucis, a kereszt teológiája. A Golgota hegye alatt, a föltámadás 
fényében ismerjük fel bűneinket, elfogadjuk a bűnbocsánatot, és éle
tünk célja Krisztus. Önmagunkat, egyházat, embert, történelmet min
dig a Biblia mércéje alatt, tehát teológiai szempontból vizsgáljuk.

A bűn, szenvedés, halál világában egyetlen szabadító, megváltó az Úr 
Jézus Krisztus. Nincs se ideológiai, se kommunista, se emberi, se vallá
sos, se önmegváltás, se béke teológia. A történelem szüntelenül változik, 
az időszerű, jelenlévő, konkrét Jézus Krisztus, Aki tegnap, ma és örökké 
ugyanaz, válaszol. Hamis az a teológia, amely nem a Bibliával, Krisztus
salfoglalkozik, hanem aktuális béke problémákba veti magát.

Az egyház
Isten kiválasztotta, megszólította és összegyűjtötte azokat, akik Jé

zus Krisztus által hívását meghallották és elfogadták. Az egyház törté
nete nem végződik 25 év múlva, mert egyház volt, van és lesz a 
mennyországban is. Krisztus igéje, és a Szentlélek élteti. Az egyház 
látható és rejtett közösség. Tagjai lehetnek azok, akik Jézus vérében 
megmosódtak. Az egyház befogadja még a politikai üldözötteket is, ha 
elfogadták a bűnbocsánatot, és az Úrnak szentelik életüket. Voltak, 
vannak és lesznek hamistanítók, névleges képmutató, pénzsóvárgó ta
gok és pásztorok, akik önmagukat dicsőítő béresek. Se Isten, se a gyü
lekezet nem választotta meg őket. Hazudozzák, hogy békesség, békes
ség, pedig nincs békesség és nincs megújulás. Hamis tanítás, hogy az
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egyház keresi helyét és mondanivalóját. Hamisság, amikor állami pa
rancsra a zsinati bizottság rendezi a lelkészválasztást, gyülekezet kizá
rásával. Hamisság, hogy nincs zárt közösség, mert Jézusnak voltak 
szűk körű tanítványai, mint például Péter, Jakab és János. Az Aposto
lok Cselekedeteiben is olvasunk erről.

Az igehirdetés
Az igehirdetőnek Isten helyezi szájába a mondanivalót, mint például 

Mózesnek, Ezsaiásnak, Jeremiásnak, vagy Pál apostolnak. Jézus világo
san kijelentette, hogy nem ti vagytok, aki szól, hanem én szólok tiáltala- 
tok. Nem a hitetlen tudomány, szocialista ideológusok, vagy sarlatánok 
bírálhatják meg a prédikációt, hanem Isten vonja felelősségre az ige
hirdetőt, hogy ott és akkor azt mondta-e, amit az Úrtól kapott. Voltak és 
lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget hirdetnek, csűrik- 
csavarják az igét, és a Megváltó Urat káromolják Hirtelen veszedelmet 
hoznak magukra, akik mindig az adott helyzethez igazodnak és az em
berek tetszését keresik Szabadsággal hitegetik a rabokat, épülésről szó
nokolnak leomló falak között, örülnek a sírás helyett, és győzelemmel 
dicsekednek vereség után. Betelt rajtuk Mikeás próféta jövendölése: 
„Békességet hirdetnek, de ha valaki nem dob valamit szájukba, hadat 
indítanak ellene. A papok jutalomért tanítanak és ajándékért ítélnek " 
Ézsaiás föl jajául, hogy „az őrállók mind vakok néma ebek álmodok 
nem vigyázok ki-ki nyereség után futkos. ”

Akiket az Úr lelkészi szolgálatra hívott, vegyék nagyon komolyan a 
fölkészülésüket, Istennek azonban jogában áll, hogy diploma nélkül is 
küldjön valakit prédikálni, mint a barompásztor Ámos prófétát, kicsi 
zsidó gyermekeket, akik dicsérték Jézust virágvasámap, vagy Péter 
halászmestert. Az igehirdetés központi üzenete János evangéliuma 
3:16. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy aki hiszen Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen. ” Hamis prédikátor, aki az igények
hez alkalmazkodik, és azt mondja, amit várnak tőle.

Egyházi sajtó
Az egyházi újságok és sajtókiadványok tájékoztatnak, tanítanak, inte

nek, bátorítanak, és irányt mutatnak az evangélium szabályai szerint. A 
modem ember teste és lelke beteg. A világ teremtésének kezdetétől mai 
napig állandóan megoldást keres, de nem találja, mert elutasítja a Meg
váltó Krisztust. Nem a testi szükségeink hiányzanak, mint a ruha, lakás,
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meg a pénz, mert anyagi jólétben is boldogtalanok vagyunk A lelki be
tegség jobban fertőz, mint a testi. A nyomorult ember sexbe, szeszbe, ká
bítószerbe, ideológiába, önáltató ateizmusba, vagy éppen az öngyilkos
ságba menekül. A hitetlen ember hiszékeny, és mindennel becsapható. A 
sajtó kötelessége, hogy az írott ige által gyógyítson.

Külföldről is becsempésznek általában biblikus evangéliumi köny
veket, és röplapokat, amelyek a Krisztusban való hitünket erősítik. 
Hamis, amikor az úgynevezett egyházi sajtó, vallási köntösben ideoló
giát propagál, elferdíti vagy mellőzi az igazságot, mint „az Üzenet”. 
Csonkítja az egyház misszióját, elvagdalja az összetartás köteleit, és 
eltitkolja a tényeket. Szennyesi Sándor lelkész esperes, karrierista 
szerkesztő dupla fizetésért dolgozik.

Szolgálatunk a világban
Az egyház emberi közösségben, társadalomban él, és nincs társa

dalom sehol a világon egyház nélkül. A kommunista rendszer Isten ha
talmi körébe tartozik, politikai helyzetünket olyan ténynek fogadjuk el, 
ami múlandó. Nincs új a nap alatt, ami napjainkban történik, az már 
volt az ősidőkben, és lesz a jövendőben. Az orosz hadsereg inváziója 
Isten kegyelmes ítélete rajtunk. Kegyelem az, hogy befejeződött a há
ború, ítélet az, hogy megfosztottak szabadságunktól.

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, vagyis fizessétek ki az 
adót, teljesítsétek állampolgári kötelességeteket. Adjátok meg Isten
nek, ami az Istené, amint meg van írva: „Adjadfiam a te szívedet né
kem. ” Ajánldföl testedet, lelkedet, családodat, vagyonodat az Úrnak.

Helyzetünk hasonló a zsidók babiloni fogságához. Az a különbség, 
hogy annak idején, a fogság nyomorúságaiban Jeremiás próféta nem 
boldog felszabadulást prédikált, hanem büntetést. Az volt a kérdés, 
hogy mi módon maradhatnak meg a legyőzöttek? A Bibliában választ 
találunk erre. Megmaradunk, ha az ítélet rettenetes napjaiban az Úrra 
figyelünk, az O igéjét keressük, és engedelmeskedünk Neki. Krisztus 
egyháza nem a körülményeket veszi alapul, hogy királyságban vagy 
népköztársaságban, nacionalizmusban, vagy kommunizmusban léte
zik, (majdnem ugyanaz a kettő) hanem az a kérdés, hogy bármilyen 
politikai szituációban, életben, vagy halálban, börtönben, vagy szaba
don, meggazdagodva, vagy leszegényedve Krisztus oltalmába ajánlja- 
e magát. „Szeretsz-é engem”? - Ha Jézus kérdésére azt válaszoljuk,
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mint Péter apostol, hogy „ igen Uram, te tudod, hogy én szeretlek té
ged, ” akkor megmaradunk, erősek leszünk minden helyzetben és 
Krisztus nevében, Krisztus által szolgálunk az embernek Krisztus di
csőségére. Jézus a mi békességünk és az Atya csak Szent Fia áldozatá
ért hajlandó megbékülni a világgal. Reánk bízta a békéltetés szolgála
tát. Hibás, amikor a konjunktúra egyház félelemből és hatalomvágyból 
végrehajtja az ateizmus kívánságait, és veszni hagyja a nyájat.

Az ökumenika, mint tudomány
Az ökumenika klasszikus teológiáját a Szentírásban olvassuk. Jé

zus különféle alkatú, és képességű férfiakat választott, akik elfogadták 
hívását, és mindent elhagytak érette. Az Úrtól tanultak, Vele jártak éj
jel és nappal. Magához hívogatta őket, és elküldte a lakott földre. Ha
talmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, mondanivalót helyezett 
gondolataikba, szájukba és szívükbe. „Nem ti vagytok, akik szóltok, 
hanem a ti Atyátok Lelke az, Aki szól bennetek. ” A tanítványok oda
mennek, amerre az Úr küldi őket, és az igehirdetésük summája, „ térje
tek meg, mert elközelített az Istennek országa. ” Isten a tanítványok ál
tal közeledett teremtményeihez. Jézus megmutatta, hogyan öltözzenek, 
miből éljenek, és megnyugtatta őket, hogy gondoskodik róluk. Fölleb- 
bentette a jövendő fátylát: „ elbocsátlak titeket, mint juhokat a farka
sok közé. Üldöznek, kirekesztenek az emberek közül, és törvényszék elé 
állítanak. ” Meghasonlás támad családban, gyülekezetben, és társada
lomban. Testvéri harcba keveredtek, de ne féljetek, mert jutalmatok 
lesz a mennyben. Máté 10. Hamis, amikor az ökumenikus mozgalmat 
bármilyen politikai célra próbálják  fölhasználni.

Egyház és misszió
Magyarországi református egyházunkban lefékezték a missziót. 

Meghasonlást szítanak karizmatikusok és antikarizmatikusok, moder
nek és hagyományosak, lelkészek és gyülekezetek között. Az egyház 
tagjai között olyanokat választott Isten, akiket valahová egyházon be
lüli vagy kívüli misszióba küld el. A misszió Isten szava és cselekedete. 
Elhomályosítják az evangéliumot azok az igehirdetők, akik a hivatalos 
segítő anyagot olvassák föl, vagy körlevelek alapján készítik el a pré
dikációt. Hamis teológiai megfogalmazás, hogy „az egyház hallatja 
szavát ”. Ha a prédikáció az egyház szava, akkor kísértés nyílik arra, 
hogy mindig megrendelésre szóljon és cselekedjen. Hamis, amikor „ az
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új reformátort teológia” a marxista ideológiával együtt, szocialista, 
kapitalista és harmadik szegény sorsú világra osztja az emberiséget. 
Isten juhokra és kecskékre, bárányokra, illetve farkasokra, áldottakra 
és átkozottakra, hívőkre és hitetlenekre választja szét az emberiséget. 
Krisztus azért jött, hogy megmentse az elveszetteket. Szólongat ben
nünket, ne légy hitetlen, hanem hívő.

Az ébredés
Szüléinktől bűnt, szenvedést, halált örököltünk. A bűnös embert 

halottnak nevezi a Szentírás, és megszólítja „ébredj föl, aki aluszol és 
támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus. ” Amikor valakinek 
szeméről lehull a hályog, és fölismeri, hit által látja, hogy Jézus él, ezt 
a változást ébredésnek nevezzük. Az ébredés Isten Szentleikének olyan 
munkája, amikor tömegek siratják el bűneiket, és fogadják el a bűnbo
csánatot Jézus Krisztusért. Az ébredés tömegmozgalom, ami embere
ket sodor magával. Református egyházunkban 1945-1950 között lát
hattunk ilyent. Az áldásokat próbatételek követik. A szenvedés, az ül
dözés idején lelkészek és gyülekezeti tagok egy része beállt az egyház
kormányzók irányvonalába. Az ébredés nem pszichológiai, politikai, 
ideológiai homokvárakra épült, hanem a Kőszikla, Jézus Krisztusra. 
Belopózhatott a Sátán, és sértődöttséggel, gőggel kísértett, hogy ki a 
nagyobb, ki a szentebb, ki az áldottabb a közösségben. Kísértés volt a 
törvényeskedés is, hogy mit szabad és mit nem. A Szentlélek munkája 
helyett egymást figyeltük és bírálgattuk. Hamis az az állítás, hogy az 
ébredés gyönge idegzetű emberek által jött létre, a tömeg pszichózis 
hatására. Az ébredés Isten Szendéikének a munkája. Tilos bármilyen 
górcsőben vizsgálni! A Szentlélek fúj, amerre akar, áldott és szűk esz
tendők váltakoznak az egyház történetében.

Az evangélizáció
Az Ige, Jézus Krisztus testté lett! Karácsony éjszakáján, örömet, 

győzelmet hirdettek az angyalok. Teljes öröm van Jézus Krisztusban! 
A diktatúrák totális igényűek, és magukon kívül nem ismernek el sem
mi mást. Krisztusnak ennél nagyobb totális igénye van mennyen és 
földön, egyedül Ő segíthet rajtunk, senki más. Az utolsó ítélet napján 
minden hatalom, még a halál és az ateizmus is lába alá vettetik. Örül
jetek hát az Úrban mindenkor. Az evangéliummal ebbe a világba küld 
az Úr, ami társadalmilag, katonailag, kereskedelmileg, politikailag és
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gondolkodásban univerzálódik. A modem ember mindent föl akar 
habzsolni önmagának, és sikerei ellenére is boldogtalan. A hitetlen, 
mégis hiszékeny, a vallásos, mégis Isten ellenes ember elutasítja az 
evangéliumot. A hívők is nehéz harcot vívnak önmagukkal, bűnnel és 
az istentelenekkel. Csüggedés, gyűlölködés, irigység, hatalomvágy ve
het erőt rajtunk. János apostol óv a világ lelkületétől, mert aki a vilá
got szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

Hamis a vakvágányra  futott szociális evangélium, aminek sorrend
je, hogy először az ember, azután Isten. Először vizet adjunk a szomja- 
zónak, kenyeret az éhezőnek, hogy lássák a mi jócselekedeteinket. Az 
evangélista először Igét hirdet, és azután fizikailag segít. Természete
sen a fuldoklónak nem prédikál, hanem kimenti, a balesetnél előbb se
beket kötöz, azután Jézusra mutat, szükségben lévőnek kenyeret nyújt 
az Úr nevében.

Ökumenikus szolgálatunk
Az Egyházak Világtanácsa 1948-ban jött létre abból a célból, 

hogy összefogja a keresztyéneket és eredményesebben misszionáljon. 
Krisztus testében különféle tagok cselekesznek, de ugyanaz a Lélek. A 
sokféle keresztyén, változó módszerekkel és liturgiával Istentől kapott 
sajátos küldetést. Az ördög igyekszik szétverni az egységet. Krisztus 
arra kérte az Atyát, hogy „mindnyájan egyek legyenek. ” A biblikus 
közösségben különféle keresztyének bátorítják, tájékoztatják egymást. 
Akikben Isten Szentlelke munkálkodik, azok könyörögnek egymásért és 
örvendeznek azon, ha az Úr egy másik testvér, másik misszionárius ál
tal dicsőítette meg magát. Keresztelő János alázatosan fogadta el, 
hogy Jézusnak növekedni, neki pedig alábbszállani kell. Pál apostol 
hálát adott Istennek, ha valaki szívből vagy színből hirdette Krisztust. 
Az ökumenikus mozgalom önmegtagadást kíván, és azt az örömet, 
hogy mások által is cselekszik az Úr.

Az ökumenikus mozgalom politikai irány felé hajlik Szovjetunió
nak beszervezett lelkészek által sikerült szimpátiát gerjeszteni kelet fe
lé a kommunizmus  javára, az imperializmus mocskolására. Magyaror
szágon a protestáns „haladószelleműfelelős őrállók” állami megbíza
tásokat teljesítenek. Krisztus helyett a szocializmust prédikálják. Az ál
lamhatalom 1948-ig 52 lelkipásztort vont ártatlanul rendőrségi és bí
rósági eljárás alá, „enyhébb esetekben ”, 185 lelkészt helyeztek át pa-
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rányi falucskába. Voltak olyanok, akiket nyugdíjba küldtek, állásuktól 
megfosztották, vagy eltüntették.

Vessünk egy pillantást határon túli testvéreinkre. A Trianoni dik
tátumot magyar képviselők kizárásával hozták, szóba se jött a lakos
ság szavazása. Határainkat drasztikusan húzták meg, például Felvidé
ken színmagyar Nagyszelmenc és Kisszelmenc között éppen a falu kö
zepén. Miért történt mindez? Elfogadjuk, hogy bűneink miatt, de azt is 
hozzátesszük, hogy a nemzetközi bíróság is súlyosan vétkezett. „A te 
felebarátod határát el ne told, amelyet az ősök vetettek... Átkozott, aki 
elfordítja az őfelebarátjának határát... ” (V. Mózes 19:14., 27:17.) Mi 
lehet a kötelességünk ma? Először tájékozódni a határon túli keresz
tyén testvéreinkről. Másodszor szeressük őket, imádkozzunk érettük, és 
segítsünk, amint lehet.

Felvidéki Csehszlovákiában, 1944-1945-ben 50 kilogrammos 
csomagokkal száműztek 500.000 magyart Prága környékére, vagy az 
anyaországba. A Magyarországra kitelepített lelkészek némelyikének 
Bibliája se volt. Napjainkban hét egyházmegyébe tömörült az egyház
kerület. Iskolákat, egyházi javakat ott is elvették. A hitvalló keresztyé
nek titokban házaknál gyűlnek össze. Kárpátalján hitvalló lelkészek a 
Keleti Baráti Körben találkoztak egymással. Bibliát küldtek a 
generalisszimusnak, és a gyanúsítottakat Szibériába száműzték. A 80- 
100 lelkészből 30-35 maradt, szolgálataikat nagy távolságokban és 
akadályok között végzik. Egy-két fiatalt idősebb lelkész titokban készít 
fel a szolgálatra. Templomokat istállónak, raktárnak alakítottak át, 
vagy lerombolták. Rokonlátogatóknak sikerült néhány Bibliát becsem

pészni.
Erdélyben közel 2 millió református dicséri az Urat. A nagyvára

di, és kolozsvári Egyházkerülethez nyolcszáz gyülekezet tartozik kö
rülbelül. Egyházi javakat államosították, kelyheket, térítőkét, könyve
ket „megőrzésre” kellett beszolgáltatni az államnak. A legerősebb 
evangéliumi mozgalom a Betlehemi Egyesület. Államellenes szervez
kedés vádjával 25-30 keresztyént 15-25 évre bebörtönöztek. Károsi 
Mátyás múlt évben látogatott Marosvásárhelyre. Az összegyűlt, óriási 
magyar tömeget letaglózta, hogy a magyar kommunistáknak nincs 
semmi igénye Romániától. Jugoszláviában, Délvidéken pillanatnyilag 
a református egyház viszonylagos nyugalomban szolgál.
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Összefoglalás
Magyarországon készült tanulmányunkat hitvalló református pro

fesszorok, lelkészek, és teológusok írták. Bizonyítja, hogy a vasfüg
göny mögött is él Krisztus népe. Hiányzik a szerzők aláírása két okból. 
Az egyik, hogy a tartalom fontosabb, mint a szerzők. A másik, hogy 
Eszter királyné is hallgatott egy ideig a médek és perzsák udvarában. 
Ha Isten elhozza a rendelt időt, akkor mi is nyíltan előállunk és vállal
juk a következményeket, hitvallásunkért.

Egyházi vezetőink többsége bibliai kifejezéssel „vakok, nem tud
nak ugatni, álmodok, szunnyadni szeretők. ” Ézsaiás 56:10. Az uralko
dó politikai rendszerhez kötötték egyházunk hajóját, hogy megmentsék 
magukat. Ugyanilyen álláspontja volt Kajafás főpapnak, hogyha min
denki Jézusban hisz, „akkor eljönnek a rómaiak és elveszik a helyet és 
a népet. ” Azért kértek engedélyt Pilátustól Jézus kivégzésére, hogy 
megmentsék magukat, és a népet. A rómaiak Krisztus után 70-ben 
mégis fölégették Jeruzsálemet.

A Sátán szolgái világosság angyalának ruhájába öltözve, hamisan 
magyarázzák Isten szavát. Tetszik a tudatlanoknak, akik nem ismerik 
nemzeti történelmünket és a Szentírást. Halálba ringatja őket a tévta- 
nítás mérge. A hitetlen emberek, közönyösen fogadják „az egyház sza
vát ”, hogy Jézus emberré lett, amivel megbizonyította, hogy legfőbb 
érték a szocialista ember. Természetesen a hitetlenek között is akad
nak olyanok, akik becsületesen dolgoznak, néha jobban, mint a hívők. 
Balajti professzor féligazságokat tanít, ami veszélyesebb a hazugság
nál. Egy teológiai tanár utat keres a korszakváltásban. Mi hitvalló ke
resztyének, megtaláltuk az Utat, az egy igaz Jézus Krisztust, Aki a 
Szentlélek által elvezet bennünket az igazságra.

Imádkozunk azokért, akik olvassák tanulmányunkat, kérjük, ti is 
könyörögjetek egyházunkért és magyar népünkért. Isten bíztat ben
nünket: „Ne félj én szolgám Jákob. Megszabadítlak téged, veled va
gyok, mert véget vetek minden nemzetnek, akik közé kiűztelek téged, 
csak neked nem vetek véget... Egy ellened készült fegyver sem lesz jó 
szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz. 
Ez az Úr szolgáinak öröksége. ” Jeremiás 30:10 -11, Ézsaiás 54:17.
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A Debreceni Teológiát olyan rémület szállta meg, mint egy lebom
bázott várost. A professzorok egymásra és diákokra gyanakodtak. A te
ológusok úgy viselkedtek, mintha fogalmuk sem volna az Ellenpontok
ról, amiben Balajti professzor marxista teológiáját biblikusán, reformá
tus dogmatikával sorra megcáfolták. Bámultak tanáraikra, mint boijú az 
új kapura. Észrevétlenül oldalba bökték egymást. „Hallottad? Olvastad? 
Láttad?”

Mivel senki nem látott, nem hallott semmit és mindent tudott, ezért 
mindenki gyanús volt. Balajti elhervadt, mint a gyökerét szétrágott nö
vény. Tapogatózott, mint vak a sötétben. Önmagát marcangolta, hogy 
alábecsülte a diákságot. Egyenként rendelte magához a teológusokat, 
akik szívből sajnálkozva, összeráncolt homlokkal, értelmetlenül vála- 
szolgattak a keresztkérdések tüzében. Balajti a nyomozóktól tanult 
módszert használta. Néha rájuk ordított, hogy közönséges utcai betyá
rok, máskor szelíden édes fiaimnak becézte őket.

- Tiszteletes Úr! A föbűnösöket már a rács mögött őrzik, bevallot
ták. Könnyítenének rajtuk és saját helyzetükön is, ha bűnpártolás he
lyett követik az igazságot, ugyanis nem teológiai vitáról, hanem ál
lamellenes összeesküvésről van szó. Tehát: hogyan segített a szenny
irat fogalmazásában és terjesztésében? Hol, mikor és kinek adta to
vább? - ismételte síri hangon.

Eredménytelenül. A szerzők Isten előtt esküvel fogadták meg, 
hogy hallgatnak, és senkit nem adnak ki.

A rendőrség azonnal és forró nyomon indult el a Teológián. Jöttek 
csapatostól és egyenként, civilben és uniformisban, reggel 6-tól este 8-ig, 
este 8-tól reggel 6-ig. Lesték az áldozatot, mint a dögkeselyű. „Kezelésbe 
vették” a gyanúsítottakat, hol a dékáni hivatalban, hol egy tanteremben 
vagy a rendőrségen. Naponként kihallgatták Almási István teológiai fo
galmazót, Nagy Éva titkárnőt, a kapust, akinek kötelessége volt naplót 
vezetni arról, hogy ki mikor távozott a kollégiumból és jött be? Átkutat
ták a tanári szobát, fölforgatták a diákszállásokat, kirámolták a szekré
nyeket, földúlták az ágyakat. Többször és váratlanul berontottak az 
ökumenika szemináriumba. Pontról pontra ellenőrizték a sokszorosító 
szoba leltárát, a stencilgép számát, a papír és festékkészlet minőségét. Át
vizsgálták a festék és papírvásárlási bizonylatokat, egyeztették a fölhasz
nált anyagot, Vadász János saját kezűleg aláírt engedélyét. A stencilszoba
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biztonsági kulcsát a dékáni hivatalban adta le két megbízható teológus 
naponként. Hétfőn déltől péntek délig dolgozhattak benne. Naplót vezet
tek róla, hogy mikor nyitották és zárták a stenciles ajtaját, mit és hány órát 
dolgoztak benne, kik látogatták őket. Minden hiába volt, mert a papír mi
nősége és a betű típusa különbözött az Ellenpontokétól.

Elölről kezdték a nyomozást: „Mikor, hogyan, kitől kapta és adta 
tovább a szennyiratot?” A válaszok napokon, heteken át szó szerint 
ugyanazok: „A tanterem padján találtam. Ebédlőben feküdt a tányé
rom alatt. Becsempészték a diákszobámba. Az ökumenika szeminári
um asztalán láttam, és azt hittem, hogy ez a Balajti professzor úr elő
adásainak függeléke, amit megígért. Azt hittem, hogy az új fölvételi 
szabályzat és nem érdekelt. Fogalmam sincs, hogy miről van szó.”

A nyomozók loholtak, mint vadászkutya a menekülő zsákmányá
ra, mint halász, aki hálójából kicsúszott hal után kapdos. Eredményte
lenül. Kerekes Péterre és Horváth Tiborra terelődött a fő gyanú. Ókét 
az ávósok dolgozták meg. Kerekesnek a tébécéje volt az alibi.

- Püspök úrtól négy hét betegszabadságot kaptam. Mátraházán fe
küdtem az Állami Szanatóriumban. Naponként egy-két órát sétálhat
tam az üdülő parkjában, állandóan orvosi felügyelet alatt voltam. Teg
nap délelőtt érkeztem haza. Igen, hallottam az Ellenpontokról, de még 
ezt a stencilezett példányt nem láttam.

Horváth Tibor kihallgató tisztjétől bocsánatot kért, hogy náthája 
miatt kissé megsüketült.

- Őszintén szólva, nem értem a kérdést, mert három hónappal ez
előtt Pocsajba rendelt ki püspök úr a gyengélkedő lelkipásztor mellé. 
Szinte éjjel-nappal ápoltam, a gyülekezeti munka, istentiszteletek, lá
togatás lekötötte minden erőmet és időmet. A faluban nincs villany, se 
írógép a parókián. Petróleumlámpa mellett vakoskodtunk.

A nyomozókat földühítette, hogy az Ellenpontok híre és néhány 
példánya kijutott a városba. A lakosság felélénkült, hogy a Teológián 
és a gyülekezetekben nemcsak áruló békepapok, hanem bátor, hitval
lók is vannak. A Szabad Európa Rádió részleteket olvasott belőle és 
kommentálta az Ellenpontokat. A rendőrök civilben és uniformisban 
pályaudvarokon, mellék- és főutcákon változó időpontokban igazoltat
tak. A főkapitány fenyegetőzött, hogy kirúgja és láncra vereti összes 
dolgozóját. Az ávós alezredes őijöngött, hogy letartóztatja és kitelepíti
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az egész várost. Vadász János egyházügyi előadó felkorbácsolt ide
gekkel rohangált.

- Hogy magyarázzam meg Budapesten Balajtit? Kidobnak a mun
kahelyemről azért, akit beültettem a professzori székbe. Állásommal 
és fejemmel játszom egy olyan hülye miatt, akire minden ponton rácá
foltak? Az ÁVÓ és a rendőrség nagy nulla, hogy egy ilyen pici ügy
nek is képtelenek végére járni? - Vadász János kulcsra zárta hivatalá
nak ajtaját és belemerült az Ellenpontok olvasásába. Miután befejezte, 
kivörösödött arccal dobta az asztalára. - Balajti, keress magadnak va
lahol egy segédmunkát.

Fölugrott, kirohant a hivatalából, bevágta és bekulcsolta ajtaját, 
aztán elszáguldott a Megyei Tanács épületéből. A portásnak sem kö
szönt oda.

A nyomozást május 28-án leállították, mert a Teológia meghívásá
ra az Ökumenische Hilfswerke titkára, Donnis Walter Magyarországra 
érkezett. Először is azért hívták meg, hogy az Egyházak Világtanácsá
nak bemutassák a kommunista államban lévő vallásszabadságot. Má
sodszor azért, mert KGB (Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasz- 
nosztyi = Szovjetunió Államvédelmi Bizottsága) véleménye szerint 
Donnis Walter hajlítható a szocializmus felé, és általa tér nyerhető az 
Egyházak Világtanácsában. Harmadszor: hátha sikerülne kicsikarni 
svájci frankot és papíráru adományt, amelyek hiánycikkek a szocia
lizmusban. Az Ökumenische Hilfswerke igazgatója négyszemközt be
szélgetett Walterrel.

- Titkár úr! Magyarországról a következő hírek jutottak el hoz
zánk: ön állandó megfigyelés alatt lesz, és csak hivatalos egyházi és 
állami személyekkel találkozhat. A kommunista államokban ezreket 
fosztottak meg otthonuktól, lelkészeket, keresztyéneket üldöztek el, 
ítéltek börtönre vagy halálra törvényes eljárás nélkül. A földalatti egy
ház valamilyen módon kapcsolatot keres titkár úrral, és hitvalló nyi
latkozatot próbál átadni. Gondosan vigyázzon, okosan hallgasson és 
beszéljen.

A főtitkárt Hegyeshalomnál Dakó Béla, a Református Egyház 
külügyi osztályvezetője várta, hogy átsegítse a nyelvi és tájékozódási 
problémákon. Nyugatias külsejű elegáns férfi tolta félre a fülke ajtaját, 
és az üres helyre mutatott.
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- Pardon me. Is it free?
Dakó udvariaskodott:
- Yes, please, sir.
Az utas nagyokat ásított, magára húzta a függönyt, horkolt, meg

indította parányi zsebmagnóját (belügyes volt).
Budapesten a Keleti pályaudvaron a négytagú egyházi küldöttség 

tárt karokkal ölelte át a titkárt. Taxival vitték a belügy által kijelölt ho
tel második emelet 23-as szobájába, amit lehallgató készülékkel és tit
kos filmfelvevővel szereltek föl. Ha kilépett szobájából, mindig akadt 
valaki közelében, legalább a takarítónő. Vasárnap délelőtt a zsúfolt 
Kálvin téri templomban prédikált, mert előtte nyomatékosan kihirdet
ték, hogy nyugatról érkező vendég fog szolgálni. Délután városnézés, 
fogadások, még a Fővárosi Tanács elnöke is találkozott vele. Hétfőn 
egyházi tárgyalások, kedden reggel autóval irány Debrecenbe. Rövid 
pihenő a Hortobágyon. Lefényképezte a délibábot. Csikósingbe, ga
tyába is felöltöztették, cifra ostorral a vállán.

Délután előadás Debrecenben a Kollégium dísztermében, arra ér
demes meghívottak előtt. Ezékiel 37. rész alapján tartott előadást a 
megújulásról. „Az egyház hasonlít a holtak völgyében szétszórt száraz 
csontokhoz, amelyeket Isten Szentlelke életre támaszt.” A hitvalló pro
fesszorok és teológusok úgy értelmezték, hogy a halott egyház zörgő 
csontjai Isten hatalma által megélednek. Martfuy professzor hálásan 
köszönte az előadást, amiből világosan kicsendült, hogy a keleten élő 
egyházak prófétikus szolgálata által, megújulnak nyugaton a halott ke
resztyének. A fölkért hozzászólások után Martfűy sajnálta, hogy a 
megbeszélésre majd később kerül sor, mert titkár urat sűrű programja 
Budapestre szólítja.

Donnis Walter beírta nevét a Kollégium vastag vendégkönyvébe. 
Néhány lappal előbb Károsi Mátyás pártvezér aláírása díszlett. A ven
dégnek ajándékokkal kedveskedtek: díszes fényképalbum a kollégi
umról, egy üveg tokaji aszú, pici zsákocskában őrölt szegedi paprika, 
„Romba döntött és fölépített templomaink 1945-1950 között” című 
könyv díszkötésben, és Balajti professzor előadásai német nyelven, át
igazítva nyugati reformátusok szája ízére, valamint 2 db. beregi terítő. 
Amikor táskáját becsatolta, egy teológus toppant mellé.

- Titkár úr, segíthetek a táskáját átvinni az étterembe?
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Martfűy zavarba jött, hogy ez a teológus önkéntes-e, vagy pedig a 
belügy küldte ide? A helyzetet Walter gyorsan feloldotta, a táskát át
nyújtotta.

- Köszönöm.
- Kérem, maradjon a delegációval együtt - utasította Martfűy a 

teológust.
Az utcán két belügyes vegyült a járókelők közé, az Aranybika Ho

tel oszlopos bejáratánál megelőzték a küldöttséget, távolabbi asztalhoz 
ültek, hogy mint „vállalatvezetők” megtárgyalják a munkásosztály 
problémáit. Amikor a teológus átnyújtotta a válltáskát, két tenyerével 
megszorította Walter kezét és elköszönt. A titkár érezte, hogy valami 
beleragadt a tenyerébe. Az asztal alá rejtve, böngészte az apró betűs 
német szöveget: „Az étterem alagsori hármas mosdójában azonnal 
vegye át hitvallásunkat. Ezt a papírlapot összegyűrve dobja a WC- 
be. ” Halántéka lüktetett, szívdobogása fölgyorsult, elsápadt.

- Hátha becsaptak? Hátha igaz, amire figyelmeztetett Genfben az 
igazgató? Ez a diák életét kockáztatta... Lesz, ami lesz.

Fölállt, Balajti kíséretét finom mozdulattal elhárította:
- Bocsánat egy pillanatra, toalett, köszönöm, megtalálom.
Szorongva sietett a hármas kézmosóhoz, éppen akkor ért oda a te

ológus, vastag borítékot nyújtott át, az Ellenpontokat. Mire fölnézett, 
sehol senki. Idegesen az öltönyének belső zsebébe nyomta. Hideg víz
zel mosta le izzadt arcát és törülközött. Mire végzett, a folyosó végén 
Balajti udvariaskodott.

- Megtalálta?
- Köszönöm, igen.
Az asztalnál ülő egyik „vállalatvezető” (belügyes) haladt el mel

lettük. A vacsora kecskeméti barackpálinkával kezdődött, előétel után 
máj galuska levessel folytatódott, ízes-magyaros rizses hús szósszal le
öntve, tokaji aszú, sütemény és kávé. Agyondicsérte a finomságokat, 
amit kísérői úgy fogyasztottak, mint éhes farkasok.

A fővárosban álmatlanul töltötte az éjszakát. Furcsa neszeket hal
lott.

- Mi lesz velem, ha elkapnak? Nyugtalanul felült az ágyon, aztán 
zakójában kitapogatta a borítékot. Istenem! Mi lesz a határon? Le
szednek a vonatról, megbilincselnek, összevernek és eltüntetnek. Ne
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hagyj el Uram! - Maga se tudta, hogy miért kiáltott bele a sötétbe: - 
Szép vagy Magyarország! Szabad vallásos emberek! Épül a szocia
lizmus! Svájcban is tanulhatunk tőlük.

Karikás szemekkel, gyűrötten ébredt. A reggelinél Dakó Bélával 
társalgott, aki szívességből felajánlotta, hogy nyelvi és tájékozódási 
nehézségek miatt elkíséri Hegyeshalomig. Ott a vonat lépcsőjéről 
visszakiáltott német nyelven:

- Jó utat Donnis Walter! Viszontlátásra!
A határőrök és vámosok megértették, hogy kiről van szó, a svájcit 

igen udvariasan, nagyvonalúan ellenőrizték. Másfél órai halálos csend 
után végre lassan mozdult a szerelvény. Kinézett az ablakon, géppisz- 
tolyos katonák egymástól 8-10 méterre mereven figyeltek a menet
irányra, nehogy felugoijon valaki. Föllélegzett, amint elhagyták a ge
reblyézett, aknásított, drótkerítéssel, kutyákkal és fegyverekkel őrzött 
határt. Mintha súlyos kő szakadt volna le róla, mint aki sötét, dohos 
szagú börtönből napfényre, pázsitra érkezett.

Kíváncsian bontotta föl a borítékját. Először Balajti előadásainak 
szövegét olvasta el, majd az Ellenpontokat. Kirajzolódott előtte a meg
alkuvó és a mártír egyház képe. Megalkuvó lelkészek a kommunista ál
lamhoz kötötték magukat és az egyházat, hogy' bőrüket mentsék, a hit
vallók egyetlen reménysége pedig Jézus Krisztus. Genfben diadalérzet
tel mutatta igazgatójának az átcsempészett dokumentumokat.

A párt és a belügy takargatta a szégyent, de most sem maradtak 
alul, hogy nem találták meg az Ellenpontok szerezőit, ezért szigorúb
ban „rászálltak” a Teológiára. Utasították a dékánt, hogy 4-5 hallgatót 
valamilyen okkal zárjanak ki az intézetből. Ifjú Csutorás Ferencet, 
Vámosi Istvánt, Kocsis Józsefet, Tardos Jenőt, Körösi Jánost dobták a 
farkasok szájába áldozatul, hogy mentsék a lelkészképzést. Azzal in
dokolták ítéletüket, hogy nevezettek engedély nélkül tartottak vallásos 
összejövetelt a templomban, egyházi épületben vagy nyilvános he
lyen, amivel súlyosan vétettek az intézet törvényei ellen.

Rövid időre a debreceni teológián is megkönnyebbültek. Walter 
látogatása előtt és után szünetelt a rendőrségi nyomozás. Eredményte
lenül végződött.
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Az Egyházak Világtanácsa

Langyos májusi eső permetezte Debrecen városát. Balajti profesz- 
szor tétován ácsorgott a Hal utca sarkánál, aztán esőkabátját össze
húzva, elszántan indult a boltíves kapu felé. Belesüllyedt a fotelbe 
Bodrogival szemben és rágyújtottak.

- Mondjad professzor úr.
Akadozva fogott hozzá, hogy az Ellenpontok minden mondata ha

zugság, és tévedés. Valószínű többen hozták össze a zavaros formed- 
vényt, bízik benne, hogy elkapják a szerzőket, és példásan megbünte
tik. Bodrogi rezzenéstelen arccal figyelt.

- Majd meglátjuk... Most jut eszembe, Budapestről telefonált az 
Idegenrendészet, hogy 1951. június 7-én jelentkezz náluk. Deák tér 3. 
délelőtt 11 óra. Mikor vizsgáztatsz?

- Június 2 és 6. között.
- Tehát stimmel, szabad vagy.
Balajtit a kijáratig kísérte. Miután kattant mögötte a zár, bizonyta

lan léptekkel ballagott az esperési hivatalba. Buffa irataiba merülve, 
fejbólintással köszönt. Évából folszakadt a nyugtalanság.

- Hogy van professzor úr?
- A gyülekezetek és az ostoba vezetők terheit cipelem. Itt vannak 

az Ellenpontok, amivel súlyos kárt okoztak egyházunknak és népünk
nek, többéves munkánkat tették tönkre. Lediktálhatok valamit? Buffa 
úr, ha keresnének, mondja, hogy házon kívül vagyok.

Miután kulcsra zárta ajtaját, Éva az ölébe ült, simogatta, csókolgatta.
- Rosszul nézel ki, édes. Ne búslakodj, jóra fordul minden!
- Június 2 és 6. között vizsgáztatok, 7-én Budapestre hívtak az ál

lamiak, és ki tudja, hogy látjuk-é még egymást.
Éva zsebkendőjébe szipogott, a férfi vállára borult.
Budapest, Idegenrendészet, Deák tér 3. A portán rekedten mondta 

be az adatait, idegesen nyújtotta át személyi igazolványát, válaszolga- 
tott a kérdésekre. Egy civil ruhás távolról figyelte az ellenőrzést, miu
tán befejezték, rámordult:

- Jöjjön velem.
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Balajti az élete utolsó óráit számolgatta. A párnázott ajtó 11-kor 
nyílt, az őszes hajú férfi bemutatkozott.

- Kovács Béla vagyok, foglaljon helyet, professzor elvtárs. Ugye 
ön útlevelet kért Svájcba? Azért fárasztottuk ide, hogy ünnepélyesen 
átadjuk, gratulálok, megkapta.

Balajti átizzadt, belevörösödött, elbűvölve nézte az asztalon heve
rő kék útlevelet. Nem mert érte nyúlni.

- Mivel még sohasem járt nyugati államokban, ezért legyen szabad 
néhány dologra fölhívni a figyelmét. Svájcban lévő polgárainkra is érvé
nyes Népköztársaságunk törvényének minden pontja. Kiengedtünk olya
nokat is, akik disszidáltak, ott felejtették magukat. Nem volt nagy szeren
cséjük, mert baleset vagy más ok miatt örökre letűntek a porondról. Tud
ja, a Nyugat sem olyan biztonságos, mint amilyen tejjel-mézzel folyó 
szabad világnak képzelik. Némelyek össze-vissza fecsegtek a szocializ
musról, hazajöttek, és meglepődtek, hogy számon kértük őket. Tudja, 
jönnek-mennek a hírek. Megbízunk a professzor úrban, annak ellenére, 
hogy az Ellenpontok förmedvény árnyékot vet a Teológiára. Bízunk ben
ne, hogy továbbra is együtt dolgozhatunk a kommunista párt esperes tag
jával. Ajánlanám, hogy a szocialista eszméről úgy beszéljen, mint a jelen 
és a jövő egyetlen kibontakozásáról. A megbukott kapitalizmusnak ír
magja sem marad többé. A Szovjetunió vezette béketábor, a népek föl
szabadítását követeli, de kérem, hogy ne politizáljon, azt hagyja ránk, de 
beszélgetéseiben, előadásaiban vegye figyelembe az elmondottakat. A 
békére és emberiség javára fogékonyakkal építsen kapcsolatot, hívja meg 
őket Népköztársaságunkba, hogy meggyőződjenek fejlődésünkről, szoci
alista társadalmunk építéséről, ahol az egyház is megtalálta sajátos hely
zetét. Közlöm, hogy Bodrogi elvtárs távozik Debrecenből, ezért szívesen 
fogadnám, ha mondjuk június 28-án, kedden 11 órakor újra itt találkoz
nánk. Számoljon be róla, hogy érezte magát odakint? Rögzítse papíron, 
hogy formálisan-informálisan kikkel találkozott, miről beszélgettek, és 
milyen hatással voltak egymásra. Retúijegyét a református egyház kül
ügyi osztálya megváltotta, személyesen átveheti. Költségeihez 30 svájci 
fiánkkal hozzájárulunk. Minden külön értesítés nélkül viszontlátásra jú
nius 28-án kedden 11 órakor.

Balajti aláírta a nyugtát, félénken nyúlt a pénzért és az útlevélért. 
Kissé bódultán haladt kísérője mellett a portáig, ahol visszakapta sze-
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mélyes iratait. Örült is meg nem is az utazásnak és a pénznek. Fülében 
dobolt a figyelmeztetés, hogy a KGB nyugaton is remekül dolgozik. 
Tovább emelkedhet a ranglistán, vagy pedig alázuhan és összezúzó
dik. A közeli parkban leült, karjával a pad támláját szorongatva bá
multa a város forgatagát. Bereczki Ottó jutott eszébe, aki mindig min
dent önzőén a saját érdekében kihasznált. Bodrogi meg köszönés nél
kül eltűnt. Ez a szocialista barátság? Kovács elvtárs következik... 
Meddig? De hát húznak előre és fölfelé...

Svájci vízumát januárban kérte, csatolta hozzá a konferencia prog
ramját, amelyen az ő neve is szerepelt. Sehol semmi. „Nyomoznak 
utánam? Megneszeltek valamit?” Végre június 10-re személyesen föl
hivatták, bepecsételték és este 6 órára visszaért Debrecenbe. Hivatalá
ban Éva ült az asztalnál, mintha dolgozna, pedig Bélát várta. Megörült 
a lánynak.

- Te még itt vagy, Éva?
- Rengeteg a munkám. Vízumod?
- Megkaptam.
- Mennyi időre?
- Egy hónapra.
- Vacsoráztál?
- Még nem.
- Meghívhatlak az Aranybikába?
- Jólesik a figyelmed.
Fél tíz körül kézen fogva andalogtak vissza az irodába.
- Éva, féltelek, későre jár, zuhanyozz le, aludj a vendégszobában!
Mialatt Éva zuhanyozott, unottan belelapozott az újságokba és na

pi postájába. Vér tolult a fejébe és a képzeletének szárnyai Éva körül 
csapdostak, mivel a nyitva maradt ajtón kiszűrődött a víz csobogása. 
Most a kaijait, most a nyakát, most onnan le a derekát szappanozza, 
most lehajol a lábfejéhez. Nehezen türtőztette magát, hogy be ne ro
hanjon. Most csend, törülközik... Most illatos testápolókkal keni ma
gát, most belebújt a hálóingébe és lefeküdt. Kicsit várt, aztán lábujj
hegyen a vendégszobához lopózkodott. Halvány fény, halk muzsika 
áradt kifelé.

- Éva alszol?
- Még nem.
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- Benézhetek hozzád?
- Várlak.
A lány átlátszó selyem hálóingben, derékig betakarva, kihívóan 

karjait feje alá kulcsolta.
- Mit kívánsz tőlem?
- Melléd ülhetek?
Éva beljebb húzódott, vadul ölelték és csókolták egymást.
- Képzeld, megkaptam a vízumot, június 26-án érek vissza Svájcból.
- Addig meghalok nélküled.
Éjféltájt lelkifurdalással indult haza. Gyermekei mélyen aludtak, 

Zsófi asztali lámpánál Bibliát olvasott. Örömmel sietett a férje elé.
- Soká jöttél kedves.
- Sokáig várattak a Nagykövetségen, míg kiadták a svájci vízu

mot. Június 14-én indulok, és addig rengeteg feladatot kell megolda
nom.

- Nagyon finom tarhonyalevest főztem, utána töltött káposzta, 
meg egy pohár vörösbor, amiket szeretsz.

- Ne haragudj, bekaptam valamit útközben, hullafáradt vagyok, 
belekóstolok, és azonnal ágynak esem. Gyere Zsófi, feküdjünk le.

Pizsamába bújt, megcsókolta felesége homlokát, hajában két őszü
lő hajszálat vett észre, a konyha gőzét érezte. Hátat fordított neki és 
Évára gondolt.

Hegyeshalomnál mozdonycsere után elhagyták a vasfüggönyt. Az 
utasok fölszabadultak, a vonat simábban robogott, megszépült a táj. 
Bécsben a West Bahnhof színes várócsarnoka tisztább volt, mint a kór
ház. A WC is ragyogott. Az üzletekben narancs, igazi csokoládé, süte
mény, újság, képeslap kínálta magát. Az elegáns utasok halkan beszél
gettek, valahogy minden nyugodtabb, mint Magyarországon. Félóra 
múlva tovább robogtak Zürich felé. Rövid alvásból hajnalpírra ébredt. 
A kék Duna és Inn folyók kanyargó völgyében, sziklás ormokon régi 
várak büszkélkedtek. Sajnálta, hogy Magyarországon törökök, németek, 
és kommunisták pusztították az ősi kastélyokat, hogy eltüntessék a múlt 
értékeit. Köveket, bútorokat széthordták, könyveket, levéltárakat föl
gyújtottak, és a kastélyokat istállóknak használta a tsz.

Zürich, 20 perc, átszállás.
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A vonatok hajszálpontosan indulnak és érkeznek. A svájci meden
cében patakok, folyók mentén, alagutakon át kígyózott a szerelvény. 
Az Alpok jégtől hegyesre csiszolódott csúcsai visszaverték a napfényt. 
A völgyek pompás zöld mezőin állatok legelésztek. A lakóházak mel
lett fából épített csűrök és istállók. Gyümölcsfák alatt a kertben bárá
nyok pihentek. Svájc lakossága 6 millió, 91 % német, 4 % olasz, 3 % 
francia. Mindhárom nyelvet hivatalosan használhatják. Találkozott 
olyan franciával, aki egy szót sem tud németül. Az ország évszázadok 
óta háborítatlan Európa szívében. A férfiak szívósan dolgoznak, köte
lező hadgyakorlatokon edződnek, kézi fegyvereiket otthon őrzik. A 
bankok biztonságos páncélszekrényeiben német, francia, angol-ame
rikai, zsidó-arab, japán és mindenféle nemzetek pénzei kamatoznak. 
Nincs társadalmi szertartás, csak egyházi keresztelő, házasságkötés 
vagy temetés. Az udvarias svájciak szívesen fogadják a világ minden 
részéről érkező turistákat.

Balajti Béla volt Hunyadi gimnazista, aki sírva adta át bűnös szívét 
Jézusnak, aki nagy erővel hirdette Krisztus evangéliumát, aki beállt a bé
kepapok sorába és tanszékvezető professzor Debrecenben, az Egyházak 
Világtanácsa meghívására, 14 órai utazás befejeztével, idegenül érezte 
magát, ahogy leszállt a vonatról. Két barátságos egyházi tisztviselő várta, 
autóval vitték a Világtanácshoz közeli Hotelbe. Egy német misszionárius
sal lakott együtt, aki Filippi szigetén keresztyén iskolát vezetett.

Délután besétált a város szívébe, ahol gondozott pázsitot, firkálás 
nélküli padokat, tiszta épületeket, dísznövényeket, műemlékeket talált. 
A genfi egyetem közelében nagy park szélén emelték a reformátorok 
100 méter hosszú, 5 méter magas falát, amire a svájciak után magyar 
reformátusok adakoztak a legtöbbet. A lengyel művész alkotását 1917. 
október 31-én avatták föl. A monumentális domborműsorozat kiemel
kedő alakja Kálvin János, (1505-1572). A latin nyelvű szövegben ma
gyar mágnások neve is olvasható. A csoport keleti szélén áll Erdély és 
Magyarország dicsőséges fejedelme, Bocskai István (1557-1606), aki 
történelmünkben először iktatta törvénybe a vallásszabadságot. Ve
zérgondolata volt: Krisztusba vetett hit, lelkiismereti szabadság és a 
törvények becsülése, értékesebb az aranynál. Jobbjában buzogányt, 
baljában szablyát markol, és a reformátorok közül egyetlen, aki fölfelé 
néz, mert Istentől vár segítséget. A nagybetűs fölírást kétszer is elöl-
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vasta: „Post tenebras lux” sötét után a fény. „Én is elindultam a sötét
ségből fölfelé...”

Fölballagott Kálvin János templomába, beült a nagy reformátor 
szűkre méretezett székébe. Az 1536.-ban kiadott óriási művére, az 
Institutiora, a keresztyén vallás rendszerére gondolt vissza. Kálvin ve
zér igéje: „Soli Deo Gloria”, egyedül Istené a dicsőség.

Az Egyházak Világtanácsa nagytermében gyülekeztek a konferen- 
ciázók. Balajti vérébe beleszívódott, hogy jelentést készítenek róla. A 
keletnémet egyház ökumenika igazgatójára gyanakodott, aki Magyar
ország politikájáról, vallásszabadságáról és a deportálásokról faggatta.

Befejeződött az ünnepi megnyitó, a küldöttek bemutatkozása kö
vetkezett. Balajtit hosszan tapsolták. Az állítatott német nyelven pén
tek reggel, a jeruzsálemi templom megtisztításáról tartotta. Beszédét a 
reformátorok közismert tételével kezdte, hogy Ecclesia semper refor
mari debet, vagyis az egyháznak szüntelenül újulni szükséges. A 
templom szó szent helyet, magaslatot, épületet és anyaszentegyházat 
jelent és az egyéni keresztyénséget is. Az egyház Isten igéje által kül- 
sőleg-belsőleg szüntelenül újul. Magyarországon 1945-ben új refor
máció kezdődött, azóta vizeink letisztultak, és az akadályozó erők 
gyöngültek. Pál apostollal együtt mondjuk: nem gondolom, hogy már 
elértem volna, de célegyenest igyekszem előre. Istennek és világnak 
nincs szüksége üzérkedőkre, akik a vallásból nyerészkednek. Jézus 
templomi tisztogatása az egész világra kihat. A teológia olyan szel
lemtudomány, a prédikáció olyan spirituális esemény, ami reális, lát
ható gyümölcsöt terem. Az idealisták és materialisták, másképen gon
dolkodnak. Krisztus békít meg önmagunkkal, egyházzal, emberiséggel 
és az Istennel. Boldogok a békességre igyekezök, akik megszabadul
tak a zsarnokságtól, és szabadságban, egyenlőségben élnek együtt, 
szolgálnak Istennek és embereknek. Adja meg égi Atyánk, hogy az 
Egyházak Világtanácsa ne sztatikus, merev intézmény, hanem dina
mikus, újuló közösség legyen. Ámen.

Balajti prédikációja tetszést aratott.
Esti beszámolón hosszabb időt kapott a többieknél. Kérdések zuhog
tak reá. Bizonytalan térdekkel állt föl, lassan megnyugodott és erőt 
vett magán.
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- Köszönöm a meghívást. A Magyarországi Református Egyházat 
képviselem. Országunk lakossága 12 millió, ebből 2 és fél millió re
formátus, 4 és fél millió római katolikus, a többi felekezet más közös
ségbe tömörült. Mi vagyunk legnagyobb számú református egyház 
Kelet-Európábán. Lakosságunk a szocialista életformát választotta, 
békeszerető nép vagyunk, együtt haladunk a békeszerető nemzetekkel. 
Kérdezik tőlem itt Genfben: mi a helyzet, hogyan szolgál egyházunk 
Kelet-Európábán Istennek és az embernek? Hála Istennek, bűnbánat
tal, reménységgel és szabadon. Bűnbánattal, mert részt vettünk a II. 
világháborúban, reménységgel, mert a szovjet hadsereg letörte járma
inkat, és szabad államban, szabad egyházként dolgozunk.

Megkönnyebbülve ült vissza helyére. Kérték, hogy ismét álljon a 
pulpitushoz és válaszoljon.

- Van-é vallásszabadság Magyarországon?
- Örülök a kérdésnek, amint az előbb mondtam, szabadságban 

élünk, templomaink nyitottak, lelkészeink prédikálnak, istentiszteletre 
jön, aki akar.

- Hogyan végzik a gyermek és ifjúsági nevelést?
- Konfirmációi felkészítőn és hittanórán.
- Utcán osztogathatnak-é vallásos iratokat?
- Nálunk a vallásszabadságot és a vallásos propagandát elválasztot

ták egymástól.
- Laikusok, tehát nem képzett lelkészek, egyházon belül, vagy kí

vül dolgozhatnak-e?
- Természetesen lelkiekkel, például családlátogatásnál, úrvacso

raosztásnál, vagy például, templom karbantartásánál szolgálhatnak.
- Milyen javakat vettek el az egyháztól 1948 óta?
- Tulajdonképpen semmit, mert renoválásra szoruló épületeinket, 

elhanyagolt, művelésre alkalmatlan földjeinket önként ajánlottuk föl 
az államnak, megköszöntük, hogy elfogadta.

- Miért vitte el az ÁVO Kerekes Pétert és Horváth Tibort?
Balajti elsápadt, honnan tudják ezt vajon? Mit feleljen. Megigazí

totta szemüvegét:
- Engedély nélküli szervezkedés miatt, valamint törvénytelen ki

hágások gyanújával. Kihallgatás után szabadultak.
- A gyülekezetek szabadon választhatnak-é lelkipásztort?
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- Igen, sőt intéző bizottság segíthet.
- Van-é teológiai véleménykülönbség Magyarországon?
- Természetesen, amelyeket konferenciáinkon megbeszélünk.
- Mit kit keres Debrecenben a rendőrség a teológián?
- Valakik rosszindulatúan destruktív, államellenes lapokat csem

pésztek be.
- Miben azonos és miben különbözik a hivatalos és a hitvalló 

egyház?
- Magyarországon nincs hitvalló egyház.
Az első sorból kilépett a nyugatnémet küldött, és megmutatta az 

Ellenpontokat.
- Ismeri ezt?
Balajti hosszan törölgette verejtékes homlokát.
- Szabad visszakérdeznem? Amit mutat, ez egy eredeti vagy pro

vokatív hamisítvány? Nincs rajta, hogy hol, mikor, kik készítették?
- Miért ítélték el Kállay Sándor, Hegyi Géza és Szabó Dávid lel

készeket?
A terem jobb felsősarkába nézett, és torkát köszörülte.
- Vétettek az egyházi törvények és a református dogmatika ellen.
- Miért bontottak le Magyarországon, Kárpátalján templomokat, 

miért űztek el Csehszlovákiából magyarokat, miért börtönöztek be 
Romániában keresztyéneket? Mi történt Szentkirályi József római ka
tolikus hercegprímással?

- Legyen szabad visszakérdeznem, hogy most elhagyjuk a teoló
gia mezejét, és rátérünk a politikára? Hangsúlyozom, hogy teológiai 
professzorként és nem politikusként jöttem Genfbe.

- Ha meghívjuk Svájcba egyetemi katedrára, elfogadja-é?
- Jól esik a megtiszteltetés, de hagyjuk az Úr Istenre. Ha Ő akarja, 

és meghívnának, akkor igen.
- Beszámol-é arról valakinek Magyarországon, hogy kivel talál

kozott Svájcban, és miről beszélgetett?
- Természetesen keleten is működik a híradás. Igen, beszámolok 

róla a teológián, lelkészkonferenciákon, gyülekezetekben és minde
nütt, ahol kérdeznek.

Sikert aratott. Vadonatúj szürke öltönnyel, egy borítékban 50 sváj
ci frankkal és az ökumenikus lexikonnal ajándékozták meg.
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Másnap bevásárolt, Évának elefántcsontból faragott nyakláncot, 

Zsófinak emléktányért, gyermekeinek svájci csokoládét. Depresszió
sán vonatozott Budapest felé. Hegyeshalomhoz közeledve izgult az 50 
svájci frank miatt. Az útlevélkezelő szótlanul pecsételt, a vámos rá
kérdezett, hogy mit hozott.

- Feleségemnek nyakláncot és tányért, gyermekeimnek csokoládét.
- Mutassa.
A vámos ránézett, és kiment a fülkéből.
Budapesten a Keleti pályaudvaron büszkén szállt le a Wiener 

Walzerről, hátha találkozna ismerőssel, és eldicsekedhetne, hogy ép
pen most jött Svájcból. Sehol ismerős a tömegben, csak szemben a 
boltíves kupola lezárt végén a generalisszimusz figyelt, jobb oldalán 
lejjebb, még szifíliszes fertőzése előtt Lenin proletárokat oktatott, bal
ján lejjebb a golyófejű Károsi érett búzakalászt szagolt. Körbe-körbe 
plakátok: „Nincs, ki minket romba döntsön, fegyverünk a békeköl
csön." A pénztárcsarnokban is irodalmi művek ékeskedtek: „Épül, 
szépül Sztalinváros, nem nyúz többé kulák, gyáros. ” „Gyújtsda vasat, 
és a fémet, ezzel is a békét véded. ” „Éljen a Párt. ” „Munkásököl le
söpör." Bizonyítékul művészi rajzon éppen egy benyomott cilinderes 
amerikai görbült össze a munkásököl ütése alatt.

A pályaudvar előtti téren röpgyűlést szerveztek. Lelkes fiatal párt
aktivisták és kivezényelt munkások szorították körül az emelvényt, 
amelyen vörös zászlók lobogtak vörös csillagok társaságában. A szó
nok égig magasztalta a dicső Szovjetuniót, és sírba taposta az amerikai 
imperialistákat, akiket eltemetett a rájuk hulló föld. Valahányszor ki
mondta ezt a nevet, Károsi Mátyás, a tömeg ütemesen tapsolt és éljen- 
zett: „Károsi! Károsi!” Balajtinak Ottó mesélte el, hogy Károsi szemé
lyesen kívánt meggyőződni a népszerűségéről. Beöltözött munkásru
hába, elvegyült a tömegben, és élvezte a közhangulatot. Valahányszor 
az előadó kimondta nevét, a hallgatóság ütemesen tapsolt: „Károsi! 
Károsi!” Nem sokáig élvezhette, mert egy tenyeres-talpas munkás jól 
a fejére csapott. „Te golyófejű állat, miért nem tapsolsz annak a hü
lyének? Börtönbe akarsz jutni?”

A röpgyűlés végén az intemacionálét énekelték.
Föl, föl, ti rabjai a népnek! 
Föl, föl, te éhes proletár!
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A győzelem napjai jönnek, 
Rabságunknak vége már. 
Ez a harc lesz a végső... 
Csak összefogni hát! 
Es nemzetközivé lesz 
Holnapra a világ.

Ének után percekig skandálták:
- Népé a föld és a gyár, Pusztuljon el a bankár! Népé a föld...
Piros nyakkendős úttörők vezetésével, rendezett sorokban indultak 

a Blaha Lujza tér felé. Fáradhatatlanul ugyanazt énekelték végig:
Hegyek-völgyek között zakatol a vonat, 
Én a legszebb lányok közül, téged választalak. 
Egy a jelszónk: tartós béke! 
Állj közénk és harcolj érte!

Balajtit elragadta ez a színes látvány. Pezsgő, vidám Budapest, 
nem úgy, mint Genfben, a reformátorok emlékművénél. Valóban igaz, 
hogy ,/tincs a földön gazdagabb, szebb ország, minden ember érzi, 
hogy szabad. ” Nyakkendős, szemüveges férfi szólította meg:

- Balajti Bélához van szerencsém Svájcból?
- Igen.
- Dakó Béla külügyi osztályvezető kérte, hogy vigyük át a Keleti

ből a Nyugati pályaudvarra, mert Debrecenbe onnan indul a vonata. 
Szabad a bőröndjeit?

Udvariasan, de majdnem erőszakkal húzta ki Balajti kezéből mind 
a kettőt. Fejével intett, hogy néhány lépéssel jobbra taxi. Balajti kihúz
ta magát, mint egy fontos ember, mert az egyház költségén viszik át a 
Nyugatiba. A gépkocsivezető hátul fölnyitotta csomagtartóját, elhe
lyezte a bőröndöket, aztán udvariasan kinyitotta a hátsó ajtót.

- Parancsoljon beszállni.
Balajti rosszat sejtett, elillant az öntudata, mert a hátsó ülésen két 

oldalról ketten szorították, és az egyik rákiáltott:
- Fordulj felém.
Zárt sötét szemüveget nyomtak az orrára. Kanyargás, fékezés, 

gyorsítás után kiszállhattak, egy lépcsőn fölvezették, a sötét szemüve
get levették róla. Hunyorogva kereste szeme világát. Kövérkés, ötven 
év körüli férfi ült az íróasztalnál, amelyen a pisztolya feküdt.



226

- Foglaljon helyet professzor úr. Szabad érdeklődnöm, hogy érez
te magát a rothadó kapitalizmus bűzében? Milyen élményekkel, és 
anyaggal jött haza?

Választ se várva, bőröndjeit kinyitották, ökumenika lexikonját la
ponként átpörgették, szennyes ruhaneműit kirázták, borotvakrémjét 
kinyomták, az elefántcsont nyaklánc szemeit végig tapogatták, mint 
kegyes római katolikus asszonyok az olvasót.

- És ez kinek?
Nagyot nyelt.
- A feleségemnek.
A tányért megkopogtatták, a csokoládét kibontották és visszacso

magolták, a konferencia programfüzetét átlapozták, nagyítóval ellen
őrizték, hogy nincs-é valamilyen titkos írás, vagy jel benne?

- Melege van professzor úr? Vesse le a zakóját, nadrágját, ingét, 
trikóját, hogy lehűljön.

Megadta magát és vetkőzött, mint Szolnokon, a Rendőrkapitány
ságon. Ruhadarabjait megtapogatták, irattárcáját és noteszét föllapoz
ták. Az ötven svájci frank nem érdekelte őket, mert titkos üzenetre, tit
kos címekre vadásztak. Befejezték a műveletet.

- Elnézést, professzor úr, biztosra vettük, hogy nem csalódunk 
Balajti elvtársban. Tévedésből följelentették, hogy csempészáruval ki
játszotta vámosainkat. Összetévesztették valakivel. Megkönnyebbült? 
Férfiasán bevallom, hogy mi is megkönnyebbültünk. Csomagoljon 
össze. Dakó Béla telefonált feleségének, hogy ma este a 10-es gyors
sal érkezik haza a férje. Ugye egyetértünk abban, hogy ez a kis malőr 
szigorúan közöttünk marad?

Zsófi és gyermekei az állomáson várták Debrecenben. Boldogan 
csókolták meg és ölelték egymást.

- Hogy volt, mint volt?
- Alig győzött válaszolni a kérdések özönére. Sötétszürke, vado

natúj zakóját simogatták. Zsófi ünnepi vacsorával kedveskedett: csiga
leves, töltött szelet rizzsel, gyümölcstorta és egri bikavér.

- Képzeld Zsófi az előadásom után, szűnni nem akaró taps követ
kezett. Meghívtak teológiai tanárnak Genfbe.

- Mit válaszoltál?
- Ahogy az Úr mutatja és rendezi dolgainkat.
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Zsófi megint átölelte, és a fülébe súgta:
- Szeretlek, Béla. Olyan jó, hogy Jézus is szeret bennünket, ál- 

dassék az Úr neve örökké.
Az ágyban éjfél utánig beszélgettek, gondjaikról, örömeikről, jö

vendőről. Balajti Évára gondolt, hogy mikor találkozik vele. A fáradt
ságtól leragadt a szeme, mélyen aludt.

Másnap délelőtt átsétált a kollégiumba, ahol professzortársai irigy
séggel dicsérgették.

- Légy üdvözölve, kollega úr! Míg mi majd beleszakadtunk az év 
végi hajrába, te azalatt a genfi tó szökőkútjának friss levegőjében pi- 
hengettél.

Az Ellenpontok szerzőire nem akadtak rá. Martfüy naponta kétszer 
is jelentett a belügynek minden mozzanatról. A kapus nyilvántartási 
naplóját reggel, délben, este átolvasták, hogy ki és mikor lépett be a 
főbejáraton. A múzeumot és nagykönyvtárat „kiállítás rendezése mi
att” szüneteltették. A gályarabok mellett lévő pádon öregnek, rokkant
nak, kirándulóknak álcázott belügyesek vigyázták a Kollégium bejára
tát fölöslegesen.

Kovács Béla barátságosan nyújtott kezet Balajtinak a Belügymi
nisztériumban.

- Örülök, hogy szerencsésen hazaérkezett, professzor elvtárs. Hal
lom, hogy valami malőr történt a vámhivatalban. Nézze el nekik! Kö
telességük odafigyelni, és tévedni emberi dolog. Hogy érezte magát 
odakint?

Balajti átnyújtotta beszámolóját.
- Ugye emlékszik rá, hogy Bodrogi elvtárs új munkakörben dol

gozik? Szokott találkozni Vadász Jánossal? Szeretném, ha konszen
zusban maradnánk. Kérem, hogy egyeztessük a legközelebbi találko
zás időpontját, itt Budapesten...
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Deportálás

A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodáját (Komin- 
form) Varsóban nyitották meg, ahol kiosztották a szocialista országok 
pártbizottságainak feladatait. Véres diktatúra fojtogatott és gyilkolt. 
Mindenki gyanús volt, aki él. A párt ütött, mert félt, és minél nagyob
bat ütött, annál jobban félt. Soha senki nem tudta, hogy mikor kerül rá 
a sor. Letartóztattak ártatlanokat és tolvajokat, vallásosakat és kom
munistákat, hogy rendőrségi vagy bírósági eljárás nélkül kényszer
munkára, munkatáborra, börtönre vagy halálra ítéljék. Féltek az „osz
tályidegenektől”, féltek, hogy törvénytelenségeik választási és egyéb 
csalásaik napvilágra kerülnek. Félelemből bizonyították az ÁVO ere
jét. A kitoloncoltak bútorozott szobáit pártvezetők és ávós tisztek kap
ták meg.

Hegyi Géza volt debreceni lelkész feleségével és három gyerme
kével Miskolcra költözött, és az 1900 és 1945 közötti ébredés adatait 
gyűjtögette, rendszerezte, hátha megjelenik valamikor. Igeszolgálatot 
is végzett olyan gyülekezetben vagy hívő közösségben, ahol vállalták 
az elhurcolás kockázatát.

Miskolc, 1951. július 14. Széchenyi út 23. II. emelet 24. Forró 
nyári vasárnap után nyitott ablakon át langyos éjszakai szellő hűsítette 
a proletárváros alvóit. A két leány egymás mellett aludt, Géza fiúk 
Sajóvámoson rokonoknál nyaralt. Éjféltájt ávósok puskatussal verték 
meg az előszoba ajtaját. Hegyi folrettent.

- Ki az?
- Nyissa ki! - ordítozták kívülről.
Bódultán nyitott ajtót. Tizenkét ávós szögezte rá a fegyverét.
- Kit keresnek?
- Téged apafej! - mondta az egyik, és úgy rásújtott fegyverével, 

hogy nekivágódott a falnak, kiserkedt a vére.
- Öltözni! Hozzatok magatokkal két ruhát, meg egy napi élelmet.
Kapkodva csomagoltak, Bibliájukat pokrócba rejtették. A lányok 

sírva kapaszkodtak édesanyjukba, aki biztatta őket „Ne féljetek, ve
lünk van az Úr Jézus.”
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Az ávós összeszámolta őket:
- Két felnőtt, két gyerek, hol a harmadik?
- Sajóvámoson nyaral.
- Név, utca, házszám? - Katonai dzsip porzott a harmadik után, és 

„humanitásból” együtt volt a család.
- Hová visznek?
- Még pofázol is? Megdögleni! - Puskatussal Hegyi karjára ütött.
A bérház összes lakója virrasztott, remegve hallgatózott, úgy tet

tek, mintha aludnának, és semmiről sem tudnak. Rájuk is sor kerül? 
Lent a vaksötét utcán ponyvás teherautóra taszigálták föl őket, mint 
hálóba fogott madarakat. Hajnalodott. Alsózsolcán piszkos marhava
gonokba terelték foglyaikat, mint a barmokat. Az ávósok sürgettek.

- Gyorsabban, csürhe banda, mert nem kirándulásra viszünk ben
neteket, az anyátok...

A mozdony szomorkás sípszava után megrándult a szerelvény. 
Hegyi Géza úgy érezte, hogy belehal a megaláztatásaiba. Felesége és 
gyermekei arcát kereste a szürkületben. Anyjuk mellé bújtak, mint 
ijedt kiscsibék a kotlós alá.

- Uram, magyar öldösi a magyart? Mészárszékre visznek, mint 
vágó juhokat, akik szeretjük nemzetünket, és az ateistákért is imádko
zunk. - Szeméről letörülte szivárgó könnyeit, és amint halkan kiejtet
te, hogy „Jézus”, a Szentlélek szállott rá. - Köszönöm Úr Jézus, hogy 
itt vagy a marhavagon fúllasztó levegőjében, mint a betlehemi istálló
ban. Köszönöm, hogy velünk együtt szorongsz, és velünk együtt szen
vedsz, Aki előre figyelmeztettél, hogyha Téged üldöztek, tanítványai
dat is üldözik majd. „Bízzatok, én meggyőztem a világot.”

Megbátorodott és bariton férfi hangján elkezdte a szép Halleluját: 
Az Úr csudásan működik, de útja rejtve van.
Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan.

Ne félj, tehát kicsiny csapat, ha rádfelleg borul, 
Kegyelmet rejt, s belőle majd áldás esője hull. 
Bízzál az Úrban, rólad Ő meg nem feledkezik, 
Sorsod sötétlő árnya közt szent arca rejtezik.

A zötyögő vagonok áporodott levegőjében elbódulva dűltek egy
másra pólyások és aggastyánok. Világosodott és a földrajztanár kínke
servesen a parányi ablakhoz préselte magát, hogy tájékoztasson.
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- Elhagytuk Szerencset, megállás nélkül Tokaj után mire várunk 
Görögszálláson? Igen, mozdony csere. Ellenkező irányba húznak, Ti- 
szalök, Tiszavasvári után lassítunk, fékcsikorgás: Tedej. Lepusztult, 
ramaty megállóhely. Zárak kattannak, jajgatás, kiabálás hangzavarát 
túlharsogják az ávósok.

- Marhák! Kiszállás, gyorsabban! Ez nem nászutazás, és aki szök
ni mer, agyonlőjük.

A lebénult öregeket, áldott állapotban lévő anyákat és pólyásokat 
szekerekre támogatták föl, a többiek gyalog, mérnök, tanár, orvos, kato
natiszt, lelkész, földbirtokos, kétkezi dolgozó, párttag és pártonkívüli fog
lyok. Irány a Lenin-tanya! Fák nélküli, szikes táj, nyáron 40 fokos forró
ság, télen csont fagyasztó hideg. A 80 méter hosszú, 10 méter széles ho- 
dályokban, közel 300 személyt zsúfoltak össze. A 30 cm magas birkatrá
gyára szalmát szórtak, ez volt az ágy. Az udvar közepén ásott gémeskút 
sós vizét klórral fertőtlenítették. Külön latrinát ástak férfiaknak és nők
nek. A tábort drótkerítéssel, fehér mészvonallal határolták, kutyákkal, 
fegyveres katonákkal őrizték.

Másnap munkakezdés, kapálásra, állatgondozásra, rizsaratásra 
osztották be a deportáltakat. Fiatal ávósok élvezték hatalmukat, és 
szadista módon hajszolták a „dolgozókat”.

- Gyerünk, naplopók, mert filléres kolbászt készítünk belőletek, 
büdös fasiszták!

A diósgyőri állami iskola igazgatója beleőrült, mert 1944-ben le
csukták, hogy kommunista, 1949-ben pedig rásütötték, hogy fasiszta. 
Két fiatal férfi megtébolyodott, futásnak eredt és mind a kettőt gép
pisztollyal leterítették. Lányokat és asszonyokat megerőszakoltak. 
Némi jutalomért besúgókat szerveztek. A deportált orvosnak megpa
rancsolták, hogy a haldoklót is egészségesnek nyilvánítsa.

A hiú, törtető, önző táborparancsnoknak egyetlen vágya volt az 
előléptetés. Mindent saját érdekében cselekedett, ezért május elseje, a 
munka ünnepe, november 7-e, a nagy orosz forradalom diadala, április 
4-e, a fölszabadulás, valamint a többi szovjet hősi cselekmény emlé
kére kommunista templomot építtetett a deportáltakkal. Marx, Lenin, 
Sztálin világhírű kommunista vezérek között, Károsi Mátyás félisten, 
vörös csillagokkal és piros krepp papírral földíszítve fogadta hódolóit. 
A mennyiségi és minőségi termelés érdekében csak éjszakánként en-
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gedélyezték a temetéseket. A papírba göngyölt hullákból patkányok 
lakmároztak. A testileg-lelkileg összetört gyászolók Istennél kerestek 
vigasztalást, és temetéskor megrendülve énekelték Mózes zsoltárát.

Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Uram, Téged tartottunk hajlékunknak.
Mikor még sem ég, sem föld nem voltának,
Te voltál és Te vagy erős Isten.
És Te megmaradsz minden időben.
Az embereket Te meghagyod halni,
És azt mondod az emberi nemzetnek:
Légyetek porrá, kik porból lettetek...

Hegyi Géza Jób könyvéből olvasta föl az alapigét: „Ha a jót elvet
tük Istentől, a rosszat nem vennénk-é el? ”

Nagy titokban a tehénistállóban, kérődző állatok mellett gyűltek 
össze istentiszteletre. Az emberségében porig gyalázott nép, bátorítást, 
reménységet kapott a Bibliából. Hegyi Géza a vakról prédikált, akitől 
Jézus kérdezte: „Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? ”

- Jézus él, Szentlelke által itt van, hogy megbocsássa bűnödet, 
meggyógyítsa betegségedet, és megszabadítson rabságunkból, ha hi
szünk Neki.

Az ávósok szétverték a gyülekezetét. A római katolikusok nagy ti
tokban miséztek, a protestánsok újra szervezkedtek. Nyár végén enge
délyt kaptak a „vallásgyakorlatra”. Gyülekezeti vezetőket választottak. 
Karácsonyi úrvacsoraosztáskor az iskolában begyült perselypénzt 
szétosztották a rászorulóknak.

Magyar hívő fiatalok éjszaka próbáltak bejutni a táborba. Néha si
került pénzzel, élelemmel, jó szóval segíteni a száműzötteket, akik 
úgy tudták, hogy a deportálás életfogytig tart. Hírül vitték Balajti es
peresnek, hogy találkoztak Hegyi Gézával, kérték, próbáljon közben
járni érette. Ridegen elutasította őket.

- Miért nem ült a fenekén? Maradjon, ahol van!
Ronggyá olvasták kedvenc rabköltőjük versét:

Látnád a szállásunk, gépszín, hideg pajta
A pusztai vadszél végig süvít rajta. 
Asszonyaink fáznak, s magunk rongyban járva 
Fáradtan térünk meg nyomorult tanyánkra.
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S minden napnak gondját új gondok tetőzik, 
Tán hiába járjuk a Golgotát végig...

Új táborparancsnok érkezett, mert á régi szerdán reggel annyira rosz- 
szul lett, hogy orvoshoz vitték, aki Debrecenbe utalta. Fertőzés gyanújá
val korházba fektették. Kukoricakapáláskor Hegyi összeesett. Szállására 
cipelték. Halvány rózsaszín kiütések borították el a testét, szívműködése 
lelassult, iszonyú fájdalmakat szenvedett. A tábori orvos torokfájást diag
nosztizált. Akkor három vakmerő legény berontott az új parancsnokhoz.

- Parancsnok elvtárs! Ha baja történik Hegyi Géza lelkészünknek, 
akkor vérfürdőt rendezünk és felgyújtjuk a tábort!

Az új parancsnok megijedt.
- Hegyit beküldőm Debrecenbe megdögleni. Ha pedig szimulált, 

akkor az udvar közepén álló gémeskúthoz köttetem, és nyilvánosan 
fogják szitává lőni.

A kórházban megállapították, hogy szalmonellafertőzéstől kapott 
tífuszt. Fehérvérsejtjeinek száma minimális, a kimutatható antitestek 
miatt lépe megnagyobbodott. Abszolút fekvéssel, klorociddal, kalória
szegény étellel gyógyították. Négy nap múlva megszűnt a bélvérzése. 
A titokban Krisztust hívő főorvos, Balog Péter volt hortobágyi pa
rancsnokkal fektette egy szobába. A tiszt tiltakozott ellene, hogy kle
rikális bűnöző közelében legyen. A főorvos azzal védekezett a pártbi
zottságnál, hogy a fertőző osztályon nem foglalkozás szerint válogat
ják az embereket, hanem a betegség alapján.

Balog káromkodott és gúnyolódott:
- Hogy van klerikális? Arra feleljen, hogy milyen Isten az, aki tí

fusszal bünteti híveit?
Hegyi hallgatott és imádkozott.
- Uram, én nem tudom, hogy miért? Büntetésből szabtad rám? 

Megpróbálod a hitemet, hogy szeretlek-é? Vagy Krisztust dicsőíted 
meg a nyomorúságomban? Uram, nem tudom miért, de azt igen, hogy 
meggyógyíthatsz, vagy magadhoz veszel a dicsőségbe? Vagy... az ör
dögtől megszállott ávós miatt? Nem tudom, de azt igen, hogy szeret
lek Téged Jézusom, és nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség.

Balog ávós újra kezdte gyalázkodását.
- Elakadt, klerikális? Hagyja ott az Istent, és hajoljon meg a Párt 

és a tudomány előtt!
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Hegyi a legkisebb mozdulatoknál is szúró fájdalmakat érzett. Fejét 
kínlódva az ávóshoz fordította.

- Kedves barátom! Az én Uram Jézus, bűnbocsánatot, üdvösséget 
adott nekem, és azt is mondta, hogy a világon sok nyomorúságotok 
lészen, de bízzatok, meggyőztem a világot! Én, Hegyi Géza hitemmel 
Jézusba kapaszkodtam Debrecenben, Miskolcon, a Hortobágyon, és itt 
él bennem, itt áll mellettem a fertőző osztályon is.

- Hallja, fanatikus! A szovjet tudomány régen bebizonyította, 
hogy soha nem járt Jézus a földön, és a halál után nincs semmi. Papok 
találták ki a vallást, hogy elbolondítsák a népet, imádságra hunyjátok 
be a szemeteket, mialatt a pénztárcátokban kotorászunk. Tudja kleri
kális, hogy a papot, meg a kutyát szájáért tartják?

Hegyi csöndesen hozzáfűzte.
- Meg a párttitkárt is a szájáért tartják.
- Hallja, ne csúfolja a pártot, mert elvitetem.
Hegyi lassacskán erősödött és az ügyeletes orvos rácsodálkozott:
- Maga még itt, és nem a hullaházban? Ha tovább gyógyul, akkor 

három nap múlva tegyen néhány lépést az ágya mellett. Ha nincs há
nyingere és szédülése, akkor két-három lépést sétálhat az udvaron.

A titokban keresztyén főorvos, bizalmas ápolójával levelet küldött 
az esperesi hivatalba.

- Kérem, hogy személyesen adja át és várja meg a választ.
Balajti döbbenten olvasta: „Hegyi Géza lelkész, fertőző osztályun

kon fekszik. Ha meglátogatni óhajtaná, engedélyt adok hozzá. Főor
vos." Az esperes nem óhajtotta magát kompromittálni deportáltak lá
togatásával.

- Mondja meg a küldőjének, hogy éppen elutazok, de hazajövete
lem után igyekezni fogok reá.

Balog Pétert sem a beosztottai, sem parancsnok társai, sem roko
nai nem látogatták. Egyik nap ismerőse nézett be hozzá, megkérdezte:

- Hogy vagy? Ne félj, meggyógyulsz, mert a mai orvostudo
mány... sietnem kell, mert a munkahely... gyógyulást kívánok.

Az ávóst elkülönítőbe vitték. A mellette lévő ágytól lepedőfal vá
lasztotta el, ott beesett szemű, megnyúlt arcú, sovány férfi agonizált. 
A tiszt ráeszmélt, hogy közeledik a vég, és iszonyatosan félt a haláltól. 
Hegyi állandóan látogatta, megsimogatta hamuszürke homlokát.
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- Segítsen rajtam, lelkész úr, segítsen rajtam! Hívja már az orvo
sokat, hogy meggyógyítsanak.

Hegyi magába mélyedt. „Sóhajtásnyi az életünk. Balog Pétert már 
nem érdekli, hogy Elvtárs, a csákányt jó mélyre vágd, / Munkába in
dul a bányász brigád. A halál küszöbén semmi jelentősége nincs an
nak, hogy sztahanovista módszerrel száztíz százalékra teljesítették az 
ötéves tervet. Mit érdekli, hogy lendületben az ország, dübörög a me
zőgazdaság, és győzni fog a békeharc. A hiú, önző, nagyravágyó tá
borparancsnok magára maradt. Az orvosok is mit kezdjenek a haldok
lóval? Hiábavaló menekülés a halál elől, mert úgyis utolér.

Balog alig hallhatóan nyögte ki:
- Lelkész úr, én bűnös vagyok... én... én embereket öltem.
Hegyi utánanyúlt a sovány, ernyedt kéznek, hangosan imádkozott.
- Uram Jézus, Aki azért jöttél, hogy magadra vállald a mi bűnein

ket, Akinek piros vére folyt érettünk, Aki foltámadtál a halálból, és itt 
vagy. Könyörgök Hozzád alázattal, hogy mennyei erőddel érintsd meg 
Balog Péter szemét, és szívét, hogy lásson és befogadjon Téged, Aki 
most átviszed dicsőséges országodba, ahol nincs se halál, se fájdalom, 
se tér, se idő, hanem egyedül a hatalmas, dicsőséges Isten.

Az ávós utolsót sóhajtott...
- Megkönnyebbültem...
Szeméből könnycsepp szivárgott mikor kiszállt belőle a lélek...

A Szabad Európa Rádió híre Sztálin haláláról villámcsapásként 
sújtott a szocialista országokra. Moszkvát annyira megrázta a tragédia, 
hogy csak három nap múlva jelentették be, hogy a világ világossága, 
az emberiség tanítója és szabadsághőse 1953. március 5-én elhunyt, il
letve tudományos marxista kifejezéssel átlépett a semmibe. Azt ter
jesztették róla, hogy iszonyatos kínok között napokig agonizált. Egy 
órára leállították a gyárakat, bezárták a hivatalokat, szünetelt a tanítás, 
felbőgtek a szirénák. A vörös zászlókat félárbocra engedték, és a köz
épületeken fekete selymeket lobogtatott a szél. A generalisszimusz 
arcképeit fekete szalagokkal átkötötték. Elrendelték a hivatalos sira- 
tást, de akadtak önkéntesek is, mint a négy elemit végzett kommunista 
eladólány, aki a bolt pultjánál órákig jajveszékelt.
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Kelet-Európábán megállt az élet, várták, hogy mi lesz. Moszkvá
ban kemény harc folyt a hatalom megkaparintásáért. Miután Rucskó 
elvtárs fölülkerekedett, magához rendelte a kelet-európai pártvezető
ket, lazábbra engedte a pórázt. Károsít Moszkvában nyilvánosan ösz- 
szeszidták, utasították, hogy mondjon le az egyszemélyes vezetésről, 
kínzásokról, bebörtönzésekről. Rémálmok gyötörték, hogy kitúrják a 
hatalomból, és az orvgyilkosok kivégzik. Moszkva arra is kötelezte, 
hogy az ártatlanul halálraítélteket ő rehabilitálja. Éjszakánként fölret
tent, és villája kertjének fegyveres őreit személyesen ellenőrizte.

Az átnevelt lakosság beletanult a képmutatásba és hazugságba. Az 
utcán bánatos képpel siettek egymás mellett, vagy egy pillanatra meg
torpantak.

- Hallottad? Meghalt a nagy pán, az isten?
- Igen, hallottam, hogy lehunyta a szemét... a szemét.
Kívül fájdalmas arcot mutattak, belül örültek, és aggódtak. „Hála 

Istennek, hogy meghalt, most aztán mi lesz?” Kelet-Európa fölléleg
zett. Az Államvédelmi Osztály szorítása enyhült, a büntetések száma 
csökkent, börtönök és fogolytáborok nyiladoztak. A Kremlben gyilkos 
harc kezdődött a hatalomért.

A halálhír eljutott a Hortobágyra is. Félárbocra engedték a vörös 
zászlót, fekete szalaggal átkötötték a nagyvezér képét. Sajnos a ke- 
ményfejűeket a kényszermunkatáborban sem sikerült a kommunizmus 
áldásairól meggyőzni, mert az éj leple alatt nagydolgukat végezték a 
zászló tövénél, fekáliát fröccsentettek Károsi Mátyás amúgy is szeplős 
arcára. A szigorú nyomozás „eredményeként” az egész tábor tudomást 
szerzett a gyalázatról, és saját szemükkel akartak meggyőződni a feká- 
liáról. Gyanúsítottakat állítottak elő, akik megesküdtek rá, hogy szék
rekedésük van, és hiába keresik a tábori orvost. Igazolásul készek 
megmutatni kiszáradt végbelüket.

A deportálást három és féléves működés után fölszámolták. A dolgo
zókkal személyesen közölték a parancsnokságon, hogy az elvtárs, téve
désből és törvénysértés nélkül került ide. íija alá, hogy tisztességes lakás
ban, ellátásban, fizetésben részesült és önként távozik. Kényszerlakhely
hez való kötöttsége megszűnt. Bárhová költözhet, egyetlen kivétel, a saját 
otthona, amit pazarlás lett volna éveken át, lakó nélkül hagyni. Ha többet 
fecsegne a táborról, akkor újra találkozhatunk. Senki sem kívánja ezt.
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A lesoványodott Hegyi házaspár szalmazsákba rakta szegénységét, 
hátukra vették és elindultak Tedej állomásra. Balmazújvároson fogad
ta be őket a gyülekezet hívő gondnoka. Hegyinek sikerült elhelyez
kedni az állami vas- és fémműveknél mint esztergályos. Olcsó albér
letbe költöztek. Kérelmezte a püspöki hivatalban, helyezzék valahová, 
mert nyugdíjától is megfosztották. Gyermekeit „munkás származásuk
ra tekintettel”, fölvették a középiskolába és egyetemre.

Egy év után kihelyezték beosztott lelkésznek Penészlekre nyugdí
jasként.
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Megmérettél, és híjával találtattál
Dániel 5:27.

A megigézett püspök

Balajti Bélát 1953. március 1-jén 16 órára rendelték a Belügymi
nisztériumba. Szorongását rejtegetve, alázatosan nyitott az impozáns 
épület csarnokába. Először a pártigazolványát kérték, amit csak ritkán 
hordott magánál. Se írószer, se papír nem maradhatott nála, csak a 
zsebkendője, amit rutinos mozdulatokkal kiráztak. Zsebeit végigtapo
gatták, cipőjét lehúzatatták, aztán a szokásos kérdésekkel ostromolták.

- Foglalkozása? Mióta párttag? Családi adatai? Utolsó három na
pon kivel és mit beszélgetett? Feleségének mivel indokolta távozását? 
Útközben hol állt meg, mit csinált? Követte valaki?

Az ellenőrzés után, két ávós közrefogta, fölkísérték az emeletre. 
Beleroskadt az előszoba foteljébe, moccanni sem mert.

Odabent szűk körben üléseztek. A párt kívülről erősnek látszott, 
belül fejek emelkedtek és fejek hullottak a pozícióért dúló harcban. 
Károsi Mátyás fölött vérszínű ötágú csillag szurkába a levegőt. Jobb 
oldalán a generalisszimusz képe, bal oldalán az a fotó, amit Leninről 
készítettek, mielőtt szifiliszfertőzést kapott volna. Károsi mellett jobb
ra Éber Gábor zsidó ávós főtiszt, aki Kárositól tanulta szadista mód
szereit. Pácienseit meztelenre vetkőztette, pálcájával rájuk húzott, 
körmüket kitépdeste, ökölcsapásaitól kettétört a vádlott álkapcsa. A 
„megdolgozott” egyén mindent bevallott, remegő véres újaival aláírta 
halálos ítéletét. Pestiek szerint a vérszopó román Drakula kisangyal 
volt hozzá képest. Az elnök másik oldalán Kerő elvtárs terpeszkedett.

Károsi, mialatt kövérkés újaival dossziéjában lapozgatott, tanítgat- 
ta hallgatóit.

- Élvtársak! Személyes kapcsolataink vannak a moszkvai vezetés
sel. Legsürgősebb feladatunk a szovjet-magyar barátság erősítése. Jól 
működik a Szovjet Magyar Baráti Társaság. Növekszik a marxista-
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leninista szemináriumok száma, mennyisége és minősége. Vannak 
még hibák, főleg az egyházak körül. Lenin elvtárs tudományosan be
bizonyította, hogy lélek és szellem nincs, a vallás ópium, olyan szel
lemi pálinka, aminek főpincére az egyház. Jutányosán árulja ezt a 
méiget fizető vendégeinek. A vallás elleni harc módszereit állandóan 
tanulni és érteni kell. A marxista dialektika lényege, hogy látszólag 
vallásszabadságot, sőt egyházi támogatást nyújtunk, lényegében pe
dig, ahogy lehet, szűkítsük a mozgásterét. A megszűnő vallás helyett 
új vallás születik, mert a kommunizmus, teóriájában és praktikumában 
nem csupán szociális jelenség, hanem spirituális jelenség is, ami val
lásként lép föl a keresztyénség ellen, és azt helyettesíti.

A bizottság helyeselt és szomjasan itta a Magyar Tudományos Aka
démia tagjának minden mondatát. Szívták magukba, mint csecsemő az 
anyatejet. Károsi megállt a lapozásnál, és összeráncolta homlokát.

- Ki ez a Meszmer?
Kovács alezredes azonnal megmagyarázta.
- Meszmer alias Balajti Béla teológiai professzor, az egyházme

gye esperese, aki precízen hajtja végre utasításainkat. Vallásos kö
penyben képviseli a kommunista ideológiát. Tekintélyt szerzett magá
nak belföldön és külföldön. Hiú, érvényesülésre vágyó, kezelhető 
alany.

- Hívják be Meszmert.
Balajti rogyadozó térdekkel lépett a terembe, meghajolt Károsi 

előtt és „Szabadság, elvtársak!” köszönésfélét hebegett. Károsi kifeje
zéstelen arccal, kígyószemekkel követte mozdulatait. Székébe rogyott. 
Alázatos képpel tekintett a forrón szeretett vezetőre, és felködlött ben
ne, hogy pontosan úgy néz ki, ahogy Bereczki Ottó megrajzolta. Alig 
150 cm-es, nyaknélküli, „golyófejű” kis, pocakos emberke, akinek fü
lei nevetségesen szétállnak.

- Örülök, Meszmer, hogy személyesen láthatjuk egymást. Nem 
árulok el titkot, hogy érdekelnek az előadásai, bel- és külföldi tevé
kenységei. Moszkvai tárgyalásaim alkalmával magáról is érdeklődtek. 
Elképzelhető, hogy kiemelt szerepre, mint például püspökségre vagy 
zsinati elnökségre érdemesülne. Mivel egyházi belügyről van szó, te
gye félre vallási, történelmi, dogmatikai, liturgiái igényeit, és fogjon 
hozzá saját érdekében. Ért engem, Meszmer elvtárs?
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- Értettem, Károsi elvtárs.
- Sikert kívánok a munkájához.
Balajti főhajtással elköszönt, két ávós a portáig közrefogta, ahol 

visszakapta holmiját. Az utca forgatagában nagyot szippantott a város 
áporodott levegőjéből. Lassan lecsillapodott, mert azért hívták ide, 
hogy fölfelé léptessék a ranglétrán. Sportosan ugrott föl a villamosra, 
és szerette volna elkiabálni, hogy „Én, Balajti Béla most jövök a mi
niszterelnöktől, aki arra kért, hogy vállaljam el a püspökséget.

A magas termetű, zengő hangú, köznyelven „öreg püspök” rosszat 
sejtve olvasta „felelős lelkipásztorok” levelét. Őrségváltást sürgettek. 
A tisztakezű, népszerű, becsületes püspököt tisztelték a gyülekezetek
ben, az egyházmegyében és történész szaktudós társai is. Megfontol
tan irányított, tanácsolt, lelkileg, anyagilag segített. Föl-alá sétált a 
szobájában. Az orosz megszállás borzalmai rémletteki föl előtte, hogy 
nőket meggyaláztak, férfiakat leöldöstek, és fiatal embereket törvény
telenül hajtottak el Szibériába, ahonnan alig néhány tért vissza.

A titkára zavarta meg, és egy táviratot nyújtott át. Az volt benne, 
hogy június 8-án, csütörtök délelőtt 11 órakor Garami Károly az ÁÉH 
elnöke tisztelgő látogatást tesz nála. Biztos volt benne, hogy félreállít
ják. „Szükségük volt rám 1944 decemberében, amikor református 
Kollégium oratóriumában megalakult az ideiglenes nemzetgyűlés. 
Végeztem az anyagi, szervezeti, lelki helyreállítást. „A mór megtette 
kötelességét, a mór mehet.” Istenem, mit tegyek? Elbujdossak, mint Il
lés próféta, vagy ellenálljak, mint Jeremiás?”

Fekete Volga állt meg a hivatal előtt. A püspöki titkár elébe sietett 
Garami elnöknek és háromtagú kíséretének. Egyház és állam kimért 
volt egymáshoz. Kecskeméti barackpálinkával és ropogós pogácsával 
kínálták a messziről jött vendégeket. Az oldódó hangulatban Garami 
habozás nélkül rátért a jövetelük céljára.

- Püspök úr, ön népszerű, intelligens férfi. Pártunk és kormányunk 
emlékezik, hogy közreműködött a dolgozók államának szervezésénél. 
Aláírta az állam és az egyház közötti Egyezményt, sajnáljuk, hogy szű- 
kebb körben hozzátette: „semmi illúzióm nincs arra, hogy az állam betart
ja.” Kétértelmű volt 1944 decemberében a Kossuth utcai templomban, 
Jób könyve alapján szóló prédikációja: ,jia már a jót elvettük, a rosszat
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ne fogadnák el? ” Püspök úr mit értett azalatt, hogy jó? A fasizmust? Mit 
ért alatta, hogy rossz? A kommunizmust? Hogy magyarázza meg nekünk, 
hogy felesége a pietista Csathó Mihály úgynevezett evangélizációit hall
gatta, és nyilvánosan megtért. Ön segíti vagy gátolja egyházának kibon
takozását a szocializmusban? Mit szól fiatal paptársaihoz, akik gyorsabb 
tempót diktálnak? Három lehetőség közül választhat. Egy: marad a püs
pöki székben, és összeütközik fiatal, haladó szellemű kollegáival. Kettő: 
nyugdíjba vonul. Három: mint tudós, a szakterületén kutat tovább. Ön 
egyetemi tanár, ahol többé már nincs szükség avult egyháztörténelemre. 
Biológiai és ideológiai tanszéket állítanak a teológiai fakultás helyére. A 
Magyar Tudományos Akadémia keretében éppen most nyílik lehetőség 
állásra. Lakást is biztosítanak. Ez esetben, az egyházzal való kötelékei el
szakadnak. A döntés az ön kezében van, milyen választ vigyek vissza 
Népköztársaságunk Elnöki Tanácsának?

- Szabad még egy pohárka tokajit? Pogácsát? Meghívhatom önö
ket ebédre? Az Aranybika étterem néhány lépésre van tőlünk.

Garami elnök Madáchot idézte:
- Püspök úr! „A tett halála az okoskodás.”
Az ebéd vége felé az öreg püspök Garamihoz hajolt:
- Mikor vehetem át a kinevezésemet?
- Az egyházkerületnek adja be lemondását, az Akadémiának pe

dig a kérelmét. Ha minden jól megy, augusztusban költözhet, és szep
tember 1-től az Akadémián dolgozhat.

Egy év múlva a püspök már arról írt tanulmányt, tartott előadást, 
hogy a tudományok marxizmusra épülnek.

Kovács Béla ávós alezredes az Operatív Bizottság eligazítása sze
rint dolgozott. Balajti professzor mint a Béketanács elnökségi tagja 
ingyen utazhatott vonaton, autóbuszon és villamoson. Két és fél órával 
hamarább érkezett a füstös Nyugati pályaudvarra. Beült a restibe és 
pohárka konyak mellett számolt el önmagának eddigi életéről.

- Ebből a „kocsiból” lehetetlen kiszállni. Ez az egyik oldal. A má
sik oldal pedig, ha én nem csinálom, és nincs egyház, akkor bezárhat
ják az Állami Egyházügyi Hivatalt. Ha nincsenek államellenes polgá
rok, akkor minek a verő legények? Mehetnek földet túrni, vagy forró 
vaskohó mellé olvasztárnak. Ha nincs bűnözés, akkor minek a bíró-
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ság? Vagyis: a Belügyitek éppen olyan szüksége van rám, mint nekem 
órájuk. Rabot és őrzőjét összekötötték egymással, és kénytelenek va
gyunk együtt dolgozni a megélhetésért...

Balajti Béla református lelkész, esperes, teológiai tanár megfésülte a 
haját, megnyalta szája szélét, igazított a nyakkendőjén, és határozott 
mozdulattal belépett a Belügy rideg épületébe. Rutinos kérdések, ellenőr
zés után, kísérőjével föl az emeletre Kovács alezredes szobájába. Az is
merős környezetben enyhült a szorongása, sejtette, hogy a püspökség mi
att hívatták. Kovács alezredes föltűnő udvariassággal kínált helyet.

- Mi újság az esperesi hivatalban és a debreceni teológián?
Körülírással válaszolgatott, mert itt mindig érhetik meglepetések.
- Köszönöm a figyelmét, rengeteg a munkám a papokkal és a gyü

lekezetekkel, de sikerül megoldani feladataimat.
- Hallotta már, hogy a kerület püspöke és fögondnoka beadták 

lemondásukat? Mit szól hozzá?
- Valamit már hallottam róla.
- Persze, az élet folyik tovább, és jönnek az utódok. Gondoltak 

már valakire?
Balajti az operatív ülésre s Károsi szavaira emlékezett: „Meszmer 

elvtárs, érdekelnek az előadásai, prédikációi, tevékenységei, kapcsola
tai, sőt még Moszkvában is érdeklődtek magáról. Elképzelhető, hogy 
kiemelt egyházi szerephez jut, mint például püspök.''’ Tenyerét forgatta 
és hallgatott.

- Nézze, professzor úr, nekünk sem mindegy, hogy kivel dolgo
zunk együtt. Mi a véleménye arról, hogy... például, szóba jönne a je
lölése? Természetesen püspököt az egyház választ magának.

Balajti megszorította foteljét, összeráncolta homlokát, és úgy tett, 
mint aki mély gondolatokba merült. Zsebkendőjével letörülte arcát, 
megigazította szemüvegét, és visszakérdezett.

- Mi a véleményük rólam? Kész voltam, kész vagyok és kész le
szek népünk szolgálatára.

Kovács alezredes megélénkült.
- Igen, bátor döntésre várunk, népszerű, haladó szellemű, képzett 

emberre. Induljon hát a tettek mezejére, tegye félre a vallási, történel
mi, liturgiái és dogmatikai vitatkozásokat! Kérdése?

Balajti emlékezett rá, szó szerint így fogalmazott Károsi elvtárs is.
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- Kérdésem? Nincs. A Bibliában olvassuk, hogy mi nem vagyunk 
a meghátrálás emberei.

- Lásson hozzá, és ha elakadna, akkor jelezze.
Feldobottan lépetett ki az utcára.
- Első vagyok az egyházmegyében, a kerületben és a teológián. A 

debreceni Nagytemplomban megszavazták a sírhelyemet, és halálom 
után úgy zarándokolnak síromhoz, mint Moszkvában a Lenin mauzó
leumához.

Másnap délután újságokat olvasgatott esperesi hivatalában, amikor 
Éva kért tőle egy aláírást. Aláírta és föl se nézett.

- Képzeld, püspöknek jelöltek. Vállaljam?
Éva az ölébe ugrott, derekát átszorította, homlokát, fülét és száját 

csókolgatta.
- Édesem! Püspök úr, ha tudnád, mennyire szeretlek! Veled ma

radhatok? Szolganőd, barátod, kedvesed leszek, mindent vállalok éret
ted, mert te vagy az igazi zseniális férfi. Tudtam előre, hogy így lesz. 
A női szív mindent megérez.

Balajti nehezen bontakozott ki a nő öleléséből.
Estefelé nyomott hangulatban ért haza. Gyermekei külön szobában 

tanultak, felesége örömmel sietett elé, és megcsókolta.
- Isten hozott, kedves, megint fáradtnak látszol. Moss kezet és va

csorázzál.
A fürdőszoba tükrében letörölte a piros rúzs foltjait, lesöpörte vál

láról az árulkodó hajszálakat. Fölvette háziköntösét. Az asztalon ked
venc étele párolgód, szaftos paprikás csirke galuskával, mellette lek
város kifli és vörösbor. Felesége simogatta.

- Fáj valami, kedves?
Eltolta Zsófit.
- Szorítanak, mert az öreg püspök lemondott, kérdezték tőlem is, 

hogy kit ajánlok utódnak, és amikor sorolni kezdtem, leállítottak... 
„És a professzor úr mit szól hozzá?” „Én?” Olyan váratlanul ért, mint 
derült égből a villámcsapás. „Dehogyis vállalom”, utasítottam el. Be
lém döftek. „Úgy akar járni, mint Szabó Dávid? Mi lesz a gyerekeivel 
meg a feleségével?” A másik szempont pedig a családomért, gyüleke
zetért, egyházamért, evangéliumért vállalt szolgálat. Még mindig jobb, 
ha én fogom kézbe, mint egy sült hitetlen.
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Felesége szelíden közeledett hozzá.
- Bélám, mi köze a sötétségnek a világossághoz? Ne hordozzatok 

felemás igát. Eltüntették Szabó Dávidot, Hegyi Gézát, a hitvallókat és 
arra használjanak föl, hogy általad is tépdessék a Krisztus testét? Béla, 
szeretlek és aggódom érted. - Beleragadt férje karjába. - Féltelek!

Férjét sátáni erők kísértették. Megharagudott feleségére, akinek 
koszorúba font barna hajában ősz hajszálak jelezték a hervadást. Ru
hájából konyhaszag érezhető. Bezzeg Éva! Mikor megtudta, hogy 
püspök lesz, a nyakába ugrott, ruhájából kellemes illat szálldogált, 
csiklandozó hajtincsei ingerelték. Karját kirántotta Zsófi kezéből, sá
táni indulatok tomboltak benne. Olyan erővel ütött rá, hogy nekiesett a 
falnak, kicsattant bőréből szivárgott a vér. Ráordított:

- Zsófi, az utamba állasz, ahelyett, hogy biztatnál, szüntelenül 
rángatsz visszafelé. Edd meg, amit főztél.

Fölemelte a porcelántálat, és a földhöz csapta. Becsörtetett a szo
bájába, úgy rántotta maga után az ajtót, mint otthon diákkorában. 
Könyvszekrényéből kihúzta az eldugott konyakos üveget, nagyot ivott 
belőle. Végigterült a kanapén, cigarettáját reszkető sárgás újai között 
szorongatta, eregette a füstöt. Kábultan aludt el. Álmában rémes ala
kok táncolták körül, az izzadtságtól csuromvizesen ébredt.

Másnap kora reggel rohant el a hivatalába, és zsibbadt fejét kö
nyökére támasztotta.

- Talán mégsem kellett volna arcul verni? De miért nem? Tanulja 
meg már, hogy tisztelje a családfőt. Nekem elég volt Zsófiból és elvá- 
lok. Éva...

A telefonkagyló után nyúlt, Nagy Istvánt és Szűcs Gézát hívta.
- Kedves Barátom! Ismét válaszút előtt állok, segítsetek. Holnap 

este 6 órakor föltétlenül várlak a hivatalomban, majd szóban többet...
Hideg töltött hússal, cukrászsüteménnyel, egri bikavérrel fogadta 

barátait.
- Fiúk, köszönöm az eddigi tanácsaitokat, és újra gondban va

gyok. Ugye hallottátok, hogy az öreg püspök főgondnokával együtt 
beadta lemondását? Hamarabb kellett volna távozni az őskövületek
nek. Lelkészekkel, esperesekkel, Állami Egyházügyi Hivatallal kon
szenzus nélkül működtek. Realitások helyett naiv idealisták voltak. 
Szóval lemondtak, és innen kezdődik a gondom. Az öreg püspök sze-
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retné, hogy nyomába lépjek, emiatt mások is zaklatnak. De miért ép
pen én? - Széttárta a karját. - Ebben kérem a véleményeteket.

Az asztalára könyökölt, barátait fürkészte, és úgy játszotta szere
pét, mint a kiváló színész. Vendégei összenéztek, tudták, miről van 
szó. Szűcs Géza csodálkozott.

- Miért éppen te? Még kérdezed is?
Nagy István erősítgette, hogy kötelessége elvállalni, mert legal

kalmasabb a kerületben, sőt az egész országban. Balajti hallgatott, 
mint a kőszobor. Lassan előhúzta zsebkendőjét, belefújta orrát, meg
vizsgálta eredményét, összehajtotta és visszanyomta a zsebébe. Vállait 
fölhúzta, tenyereit kifordította, homlokát összeráncolta.

- Éppen én?
Egyszerre bizonyítgatták:
- Éppen te!
Rájuk mutatott.
- Jólesik a bizalom. Feltételei a következők: szükségem van jó 

munkatársakra, püspök-helyettesnek Nagy Istvánra, titkárnak, taná
csosnak Szűcs Gézára gondoltam. A leckét föladom nektek. Éppen ti!

- Ahogy jónak látod, Béla.
- Hogy kezditek a szervezést?
- Az a mi dolgunk, bízd ránk.
Nagy elhatározásokkal, egyetértéssel távoztak.
Balajti esperes elfoglaltsága miatt az időszaki egyházmegyei köz

gyűlést Nagy István hívta össze. Szokásos témák, formaságok lezajlá
sa után, tájékoztatás következett.

- Köztudott a nagytiszteletű urak előtt, hogy püspök és főgondnok 
urak lemondtak tisztségükről. Véleménykutatást tartok...

Be sem fejezte mondatát, amikor a három, előre fölkért hozzászóló 
gyors egymásutánban jelentkezett.

- Már tájékozódtunk, és a lelkészek, presbiterek, gyülekezetek 
többsége Balajti Béla esperes professzort szeretné.

Idő hiánya miatt, más javaslatra nem kerülhetett sor. A körlevél 
tartalmát bemutatták Vadász Jánosnak, aki engedélyezte, hogy sok
szorosítsák.

„Nagytiszteletü Lelkipásztor Úr! Nagy tiszteletű Presbitérium és 
Gyülekezet! Hálát adunk azért, hogy szocialista hazánk fejlődésével
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egy időben az egyház megújulása elkezdődött. Növekszik a népet és 
egyházat szerető haladószellemű pásztorok közössége. Egyházkerüle
tünk püspöke és főgondnoka lemondott tisztségéről, megalapozott in
dokaikat elfogadjuk, érdemeiket elismerjük Átmeneti időben, törvé
nyes előírások szerint kerületi bizottság intézi a választás lebonyolítá
sát. Egyházmegyénk lelkészközössége egy akarattal áll ki Balajti Béla 
mellé, aki az ébredésben kezdte szolgálatát, melegszívű lelkipásztor, 
kitűnő egyházkormányzó, bel- és külföldön elismert tudós, szocialista 
államunk vezetőivel tárgyalóképes, ami anyagi szempontból lényeges. 
Mivel gyülekezeteink nagyobb része földműves, ezért főgondnoknak 
ajánljuk Erdős Ferenc földművelésügyi minisztériumban dolgozó fő
osztályvezetőt. Levelünkhöz mellékeljük azt a listát, amelyet exponált, 
ébredésből és egyházi munkából ismert tekintélyesek írtak alá, Balajti 
Béla és Erdős Ferenc megválasztása érdekében. 1954. június 30 -. 
Atyafiságos köszöntéssel a Hajdúvidéki Egyházmegye lelkipásztorai.”

A többi egyházmegye dr. Dobos Istvánt javasolta, akinek jelölését 
formai hiba miatt törölték. Török András hajdúszoboszlói evangéliumi 
bölcs püspök-helyettes nagy tekintélynek örvendett a kerületben, ezért 
a lelkészek 80 %-a írásban kérte jelölését. Ezek után a rendőrség he
tenként többször is kihallgatta, állítólagos külföldi kapcsolatai miatt 
házkutatást tartottak a parókián, ijesztgették, hogy Szabó Dávid sorsá
ra juthat. Ha pedig visszalépne, altkor püspök-helyettes marad.

Nagy István és Szücs Géza a kerület költségén, dupla napidíjért 
kereste fel a lelkipásztorokat Balajti és Erdős Ferenc érdekében. Nagy 
István a szavazatszámláló bizottság elnöke, Szűcs Géza pedig ellenőre 
lett. A Török Andrásra leadott szavazatok többségét érvénytelennek 
nyilvánították, mert elmosódott volt a pecsét, hiányzott róla az iktató
szám, vagy a presbiteri jegyzőkönyv kivonatának száma.

Az „Üzenet” református hetilap első oldalán kövér betűkkel hozta 
Balajti Béla életrajzát és a fényképét. Még a rádió és világi újságok is 
hírül adták, hogy az egyházkerület Balajti Béla esperest, teológiai ta
nárt elsöprő többséggel megválasztotta.

Balajti püspök megválasztásának híre szétfútott a városban és az 
országban. Megoszlottak a vélemények. Akik már elhagyták az egy
házat, közönyösen fogadták az eseményt. A kollaboráns békepapok,
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akik valamilyen előnyöket vártak tőle, nyilvánosan agyondicsérték, 
hogy koncepciózus, céltudatos vezető. Háta mögött csípős megjegyzé
sekkel degradálták. Kritikusai szerint nagyképű, pénzéhes, önmutoga
tó karrierista, aki jól „adminisztrálta” magát. Beiktatásán János 6:10- 
ről kellene prédikálni, hogy „nem ti választottatok engem, hanem én 
választottalak titeket." Az egyszerű hívők számára a biblikusság, és a 
megtérés volt a lényeg, Krisztust hirdették bárhol bárkinek, becsülete
sen dolgoztak és éltek, de tájékozatlanok voltak az egyházpolitika te- 
kervényes útvesztőjében. Ők csak két magatartást láttak: hívő vagy hi
tetlen, Jézus vagy a Sátán. Még emlékeztek Balajti áldott evangé- 
lizációira, amelyeken szenvedélybetegek, veszekedők, önző emberek 
változtak meg Jézus ereje által. Azt képzelték az új püspökről, hogy 
elfogadja őt az állam, és teljes erőbedobással téríti a Sátán rabságában 
lévő embereket. A hitvalló lelkipásztorok és keresztyén értelmiségiek 
„ravasz rókához” hasonlították. Úgy rendezték a beiktatást, hogy a 
„pietista” lelkészeket kiszűrjék. Az öreg püspököt és főgondnokot sem 
hívták meg.

Balajti Béla magabiztosan Nagy Istvánnal és Szűcs Gézával láto
gatott Vadász Jánoshoz.

- Gratulálok, püspök úr, a választásához. Reméljük, hogy moz
gásba jön a református egyház tisztulása. Mikor és hogyan lesz a beik
tatás? Állami képviselőket, más felekezetbelieket is meghívnak? Se
gíthetek valamiben?

A meghívandók listáját nyújtotta át.
Az esperesi hivatalban fontoskodva készítették elő a beiktatást. 

Meghívót postáztak az összeállított lista szerint. Budapestről az Álla
mi Egyházügyi Hivatal elnöke a kormány képviseletében. A megyei 
és a városi tanács, a Hazafias Népfront, a Békebizottság elnökei, A 
debreceni Kossuth Egyetem rektora, református püspökök, a felekeze
tek képviselői, esperesek és gondnokok, válogatott békepapok. Lelké
szek és gyülekezeti tagok csak belépőjeggyel vehettek részt.

1953. június 14. szombat 13 óra 55 perc.
Mélyet kondult a Nagytemplom Rákóczi-harangja. A bejáratok előtt 

tógás, gerundiumos diákok vigyáztak mozdulatlanul. A püspöki palota 
impozáns épületéből kettesével rajzott ki a feketeruhás sereg. Elöl a püs
pök, balján Erdős Ferenc fögondnok. Az állami képviselők után Donnis
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Walter, az Ökumenische Hilfswerke főtitkára. Utánuk püspökök, espere
sek, a többi felekezet képviselői, a belépőjegyes lelkipásztorok, gyüleke
zeti tagok. A belügyiek az orgona közeléből figyeltek, közülük néhányan 
elvegyültek a gyülekezetben. Zsófinak és gyermekeinek szószéktől jobb
ra az első padot jelölték ki. Fehér, sápadt arccal, behunyt szemmel imád
kozott. Az ünnep végén hódolók kézcsókkal gratuláltak, hidegséget, 
képmutatást érzett bennük.

A Nagytemplom zsúfolásig megtelt. Az orgonán Bach-prelúdiu- 
mok csendültek fel. A Kollégiumi Kántus Mendelsohn: Hear my 
prayer kezdetű kórusművet énekelte zenekari kísérettel. A gyülekezet 
a 89. zsoltárral felelt rá: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűsé
ges voltát mindenkor hirdetem. ” Balajti megilletődve hordozta körül 
tekintetét.

- Ezek mind érettem jöttek ide!
Budapesti püspök beiktató beszéde után Balajti és Erdős az úrasz

talánál esküt tettek, letérdepelve fogadták az áldást. A jeruzsálemi 
templom megtisztításáról prédikált. Rutinos mozdulatokkal, változó 
hangerővel gesztikulált.

- Jézus a jeruzsálemi templomban báránybőrbe bújt farkasokat ta
lált. Jézus nem Poncius Pilátus római helytartót kereste, mert az állam 
és egyház függetlenek egymástól. A vallásos köpenybe takarózó kapi
talisták fölött ostort csördített. Az egyház tisztogatását, pénzünk, gon
dolkodásunk, szívünk ellenőrzését Krisztus végzi. Nem volt közönyös 
a gazdagok és szegények osztályharcában, hanem a kifosztottak mellé 
állt. Rendet csinált. A világi sajtó egyházat bíráló cikkeket is közöl. 
Nagy szégyen, hogy a kívül valók figyelmeztetnek bűneinkre, és nem 
belülről indulunk bűnbánatra vétkeink miatt. Szerezzük vissza elvesz
tett becsületünket, az öngyarapítás helyett az önmegtagadást vállaljuk. 
Szabad államban szabad egyház vagyunk, de együtt haladunk szocia
lizmust építő népünkkel, és arra törekedjünk, hogy az emberek lássák 
a mi jó cselekedeteinket.

Bach János passiójából hangzottak fel részletek, és a püspöki 
székfoglalóját az úrasztalától olvasta föl.

- Főtiszteletű Közgyűlés! Kedves Barátaink és vendégeink! A 
dolgozó nép fia vagyok, ami kötelez arra, hogy képességeimet egyhá
zunk törvényes rendjében népünk javára fordítsam. A szocialista ál-
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lám és keresztyén egyház különböznek egymástól, de ugyanazon cé
lért küzdenek, hogy az emberiség szabadon és békében éljen. Az ál
lam és az egyház viszonyával kezdem. Bűnbánattal valljuk meg, hogy 
a letűnt kapitalista rendszerben a nagytőkések a maguk javára használ
ták föl az egyházat. Ma már hitbeli döntéssel mondunk igent a szocia
lista vívmányokra, és megköszönjük államunk jóindulatát, hogy elfo
gadja közösségért végzett szolgálatainkat, elsősorban békeharcunk 
megvívásában. Államunk képviselői, megjelenésükkel kifejezték az 
irántunk való bizalmat. Köszönöm az Egyházkerületnek, hogy erre a 
szép, ígéretes, küzdelmes munkára elhívott. Kérem a Kerületünk min
den tagját, hogy álljanak mellém, és segítsenek.

A közgyűlést Szűcs Géza püspöki tanácsos vezette tovább. Az úr
asztalánál először az állami, majd a vallásfelekezetek delegációit kö
szöntötte. Végül két esperes és egy lelkipásztor szólt, és a Nagytemp
lom gyülekezetének főgondnoka zárta be a sort. A fölszólalók aláhúz
ták az új püspök képességeit, érintették az egyház bűneit, megújulását 
és a szocializmusban való részvételét. Donnis Walter a Cselekedetek 
könyvéből idézte: „mit cselekedjünk atyánkfiai?" Péter apostol vála
sza: bánjátok meg bűneiteket, térjetek meg, szolgáljátok és dicsérjétek 
Krisztust, mert csak így lehettek áldás a világban.

Az Aranybika hotelben közel háromszázan ebédeltek. Balajti 
jobbján felesége mellett Garami Károly ÁÉH elnök, balján a budapesti 
püspök, majd egyházi és világi méltóságok sora. Ebéd után Vadász 
János borgőzösen rángatta Balajti kabátját.

- Csak... csak azt szeretném tudni, barátom... hogy mikor fogol a 
püspökségbe... barátom...

- Éppen most akartam közölni, hogy néhány napot pihenek Mát
raházán, mert kifacsartak az utóbbi napokban. Azután hozzáfogok a 
kormányzáshoz.

- Jól tetszik... jól teszed... barátom...
1953. június 15-én. vasárnap délelőtt a Nagytemplomban beiktatás 

után Balajti prédikált. Kitűnő artikulációval olvasta szentleckéjét, bri
liáns retorikával beszélt. Harsogva gyorsított, halkítva lassított, hogy 
leplezze a készületlenségét. Általánosságban szalmát csépelt, önző 
emberekről, jócselekedetekről, keresztény értékrendről és a békéről. 
Maga sem tudta, hogy mit szeretne mondani. Nehezen találta meg az
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„Áment”. Kíváncsiságból sokan jöttek meghallgatni az új püspököt, és 
csalódottan távoztak. Istentisztelet után bejelentette titkárának és püs
pök-helyettesének, hogy négy napra, Galyatetőre utazik.

- Könyveimet viszem magammal, hogy elkészüljek a Berekfürdőn 
tartandó lelkészi konferenciára. Éva kivette kötelező szabadságát, amit 
Váncsodon tölt. Gépkocsi vezetőm is pihenni fog, mert én vezetem a 
Wartburgot. Intézzétek az ügyeket, és hazajövetelem után lesz a hiva
tal átadása, átvétele.

Zsófi hallgatagon tálalta föl a vasárnapi ebédet. Férje békülő szán
dékkal közeledett hozzá.

- Mit szólsz a beiktatásomhoz?
- Többet hallottunk az emberekről, mint Jézusról.
- Zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé, marxistának marxistává 

leszünk, amint olvassuk a Bibliában, hogy megnyerjük őket a Krisz
tusnak. Délután visszamegyek a hivatalba, holnap Mátraházára kell 
utaznom a Református Üdülőbe, hogy előkészítsük a lelkészkonferen
ciát. Évát hazaengedtem a szüleihez Váncsodra. Csütörtökön jövök 
vissza. Jobb volna veled együtt, de a gyerekek és a hivatali átmenet 
miatt, kérlek, hogy maradj. Pedig hiányzol nekem Zsófi, legközelebb 
majd veled együtt. - Homlokon csókolta feleségét. - Bocsáss meg a 
múltkori esetért, de halálosan feszült voltam.

Zsófi a férje keze után nyúlt, megsimogatta, és arcához húzta.
- Siess haza, mert nehéz egyedül, kedves.
Balajti már Éváról ábrándozott, hogy holnap végre együtt lehet

nek. Besietett a hivatalba, és másnap elutazott.

Debrecen 1953. június 16-a, hétfő este. A gyermekek megtanulták 
a másnapi leckét, megvacsoráztak, lefekvés előtt társasjátékoztak. 
Zsófira iszonyatosan rászakadt a magány, férje után sóvárgott, hogy 
megoszthassa vele ma reggeli igéjét a Bibliából. Úgy szeretné kiönteni 
szívét örömeiről, vívódásairól, félelmeiről. Nincs félje, mert szüntele
nül rohan, az elfoglaltság, a kötelesség, a munka űzi. Reámaradt 
gyermekeinek és a ház vezetésének gondja, a hívő testvérekkel való 
találkozás, akik már azzal gyanúsítják, hogy férje az ateisták szekerét 
tolja, elárulta Krisztus népét. Hiányzott valaki, olyan hívő testvér, aki
vel őszintén átbeszélhetné, akinek elmondhatná gondjait. Erdei Kati
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jutott eszébe, akivel időnként levelet váltottak. Együtt tértek meg Va
ján a betlehemisták konferenciáján. Azóta legmélyebb titkaikat, kér
déseiket is elmondták egymásnak.

Keresi Kati levelét, és nem találja. Úgy emlékezett, hogy férje 
magán naptárának leghátsó lapjára beírta. Hol a naptár? Keresi a dol
gozószoba asztalán, és eszébe jutott, hogy Béla bevitte a hivatalába. 
Merészet gondolt, kihúzta férje asztalfiókját, megtalálta a kulcscso
mót. Markába szorította, mint a tolvaj, és belopózkodott a hivatalba. 
Ki tudta nyitni a biztonsági zárakat. Végre bent van Béla szobájában, 
ott a naptár, és hátul parányi betűkkel Erdei Kati címe. Kis papírsze
letre följegyezte, óvatosan körülnézett, és rabul ejtette a női kíváncsi
ság. Először beleválogatott Buffa szekrényébe, és a találomra kihúzott 
iratcsomókat nézegette. Aztán lábujjhegyen Éva gépíróasztalához lo
pakodott, várt, gondolkozott, és a legkisebb neszre is összerezzent. Az 
öreg Remington írógép letakarva. Remegő kézzel kutat a terítő és a 
gép alatt, kezébe akad egy parányi kulcs, nyitja a zárat, kihúzza a fió
kot, amiből árad az illat. Balzsamolaj, körömlakk, rúzs, csipeszek, ol
lók, tükör és a neszesszer. Fölhúzza a cipzárt, benne vékonyka notesz, 
színes lapok. Az egyiken piros szív, benne két betű: „B+É”. Alatta: 
„álomcsodák Sóstófürdőn..." „Színes virágcsokor"... „Bélám, szerel
med édesebb a méznél." Zsófi úgy érezte, hogy kést forgatnak a szívé
ben. Visszacsúsztatta a készletet.

Férje szobájába vonszolta magát, és a főnöki székbe kapaszkodott, 
mert ájulás környékezte. Nagy nehezen fölemelte zúgó fejét, és tovább 
kutatott, keresett valamit, mintha bűnbarlangban volna. A falon Deb
recen és egyházmegye térképe, csoportos gyülekezeti fényképek, kö
zépen mindenütt Balajti Béla. Dohányzóasztal, fotelek, kanapé... Te
kintete megakadt a páncélszekrényen. Sikerült kinyitni az íróasztalt, 
ösztönösen tapogatott benne, és leghátul lezárt borítékban két bizton
sági kulcs lapult. Fordultak a zárak, kinyílt a nehéz páncélajtó. Legalul 
dosszié, benne leragasztott boríték. Lesz, ami lesz, reszketve föltépte. 
Szemei kimeredtek, álla leesett, halántéka dobolt, lélegzeni se mert. 
Szempillantás alatt fölfogta, hogy félje belügyes. Beleolvasott a jelen
tésekbe: „Találkozás Károsi Mátyással. Beszélgetés Donnis Walterrel. 
Környezettanulmány Szűcs Géza püspöki titkár, és Nagy István taná
csosról. Debrecen, 1953. június 15. 18. óra." Tehát ezért sietett vissza
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tegnap délután, hogy megírja! Fölszedte a kezéből kihullott dokumen
tumokat, az új borítékot leragasztotta, visszahelyezte, a páncélszek
rényt lezárta, és az asztalra borulva zokogott.

- Béla! Bélám! Az én férjem titkárnőjébe szerelmes, az én férjem 
besúgó, az én férjem Júdás szerepet vállalt! Az én férjem ateistákkal 
szövetkezett!

A vízcsaphoz vánszorgott, hideg vízzel áztatta homlokát. A vil
lanyt eloltotta, visszazárt mindent, hazavánszorgott. Annyi ereje ma
radt, hogy letérdeljen hálószobájának ágyára, nyögött, mint a galamb.

- Uram Jézus! Miért dobtad Balajti Bélát az oroszlánok vermébe? 
Uram Jézus, ne hagyd, hogy szétmarcangolják. Uram, szabadítsd meg 
Balajti Bélát az ördög igézetéből, állítsd le, fordítsd vissza pokolba 
vezető útján! Uram Jézus, Te azt ígérted, hogy se bűn, se halál, sem
miféle hatalom el nem szakaszthat Tőled. Uram Jézus figyelj szolgáló
lányod könyörgésére, hogy Balajti Béla hitben maradjon, és bejusson 
az üdvösségbe!

Mátraháza, 1953. június 16., hétfő délután. Balajti Béla a keletné
met autógyártás csodájával, új Wartburg gépkocsijával bekanyarodott 
a református üdülő parkolójába. Az intézet vezetője meglepődött, haj
bókolással fogadta, ellenőrzésre számított, amit egyáltalán nem kívánt 
magának. Balajti kiszállt a kocsiból.

- Lelkész úr, csütörtök délutánig kikapcsolódok, a környéken ki
rándulgatok. A református üdülő telefonszámát adtam meg, hogyha 
valaki keresne. Naponta be fogok nézni, ha üzenet volna számomra.

Megfordult, és irány a Hotel Galyatető. A portán leadta személyi 
igazolványát, kitöltötte az űrlapot, átvetette az első emeleti 116-os 
szoba kulcsát. Kedden délután lekanyarodott Vámosgyörkre. Élvezte a 
mély csöndet, a biztató napfényt. A Mátra hegyoldalait szürkésfehér, 
ibolyaszínű párafátyol lengte körül. Nagyot szippantott, hogy végre 
szabad hízelgő barátaitól, gonosz besúgóktól, ravasz belügyesektől.

A vonat 10 óra 20-kor fekete füstöt húzva maga után, fék csikorogva 
megállt. Éva egyik kezével nevetve integetett, másik kezével a kocsi ka
paszkodóját markolva libbent a peronra. Sárgaszínű, könnyű ruháját piros 
övvel fogta körül. Ezüstös nyakláncát Bélától kapta ajándékba. Hajában 
piros masni, karján az átmeneti kabát. Szebb volt, mint valaha. Balajti ne-
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hezen türtőztette magát, hogy oda ne rohanjon, de félt, mert zsigereibe 
ivódott, hogy figyelhetik. Közömbös arccal sétált Évához, aki nyakába 
ugrott volna, de finoman eltolta magától. Kocsiba ültek.

- Éva, vigyázz, mert figyelnek.
Gyöngyös után szőlőskertek lombos mellékútjára húzódtak és 

csókolták egymást. Nehezen csillapodtak le.
- Éva, vigyázz, mert engem figyelnek, ezért nyilvánosan soha 

nem mutatkozhatunk együtt. Ebédnél, vacsoránál külön asztalnál fog
lalj helyet, és nem ismerjük egymást. Szobámba soha be ne lépj. Majd 
én esténkén 7 óra fele bekopogok hozzád, és együtt töltjük az éjszakát. 
Holnap ebéd után felviszlek Kékestetőre. A megbeszélt helyen ülsz be 
a kocsiba, és szállsz ki belőle az autóbusz érkezése előtt a megállónál. 
Onnan egyedül besétálsz az üdülőbe. Tessék a szállás, étkezés, vala
mint kiadásaid költségei. Méltó a munkás a maga bérére. Agyonstra- 
páltad magadat a püspöki beiktatás előtt.

- Éretted mindent vállalok, mert szeretlek, Béla. Azt teszem, amit 
kívánsz tőlem. Debrecenben azt mondtam, hogy Váncsodon pihenek a 
szüleimnél. Egy napot töltöttem otthon, és innen a Mátrából visszaté
rek Váncsodra. Kirándulásunkat jól kigondoltad, dicsérem az eszedet, 
bátorságodat, és a férfiasságodat.

Hosszan ölelték egymást.
Béla óvatosan vezetett a hirtelen emelkedő hajtűkanyarokban. Éva 

a buszmegálló előtt 100 méterre kiszállt a kocsiból, és az autóbusz ér
kezésekor az utasok közé vegyülve lihegett föl a szállóba. Átvette a II. 
emeleti 224-es szoba kulcsát. Mézes napokat töltöttek együtt. Éva 
szobájában délig aludtak, ebéd után nagyokat sétáltak az erdő színes 
falevelekkel borított keskeny ösvényein, mint az álmodok. Balajti csü
törtök délután autózott vissza Debrecenbe. Zsófi nyitott ajtót, nyakát 
átölelte, és arcával férje vállát érintette.

- Baj nélkül, kedves? Elkészültél az előadásoddal?
Mielőtt férje válaszolt volna, elfordult és szeméből letörölte szi

várgó könnyeit.

Balajti az öreg püspök két hivatalnokát szélnek eresztette, a püs
pöki hivatalt modernizálta. Az előszobába pámás székeket vásárolt, az 
asztalon a legfrissebb újságok a várakozók számára. Az előszobából
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nyílt Szűcs Ferenc titkársága és Nagy Éva gépírókisasszony hivatala, 
akit fizetésemeléssel előadónak nevezett ki. Az előszobától jobbra 
Nagy István püspöki tanácsos irodája, tőle juthattak be a püspök úr
hoz. A püspöki szobából rejtett ajtón kis helyiségbe léphetett, amit ét
kezésre, pihenésre használt, és a belőle nyíló rejtett ajtón fölmehetett 
vagy lejöhetett lakásából, hogy senki sem vette észre. Családja beköl
tözött a tágas püspöki rezidenciába.

Az egyházkerületi konferenciát 1953. október első hetére Berek
fürdőn a Református Diakóniai Otthonba hívta össze. Megtanulta bel- 
ügyeseitől, hogy előadást úgy is lehet tartani, mint az a diák, aki előre 
megkapta tételeit. Balajti ismerte a kérdéseket és válaszokat, a kom
munizmust dicsérte, és visszautasított minden kritikát. A konferencia 
első célja volt, hogy a kommunizmus téziseit megteológizálja, ami 
egyszerre könnyű és komplikált. Az egyház fölszámolását úgy kell 
előadni, mintha építene. Balajti püspöknek képessége volt erre. Ta
nulmányát az ÁÉH és a Központi Pártbizottság vallásügyi osztálya el
lenőrizte, jóváhagyta. A konferencia második célja, hogy lelkészeket 
gyűjtsön maga mellé, akik „hitbeli engedelmességgel” szólnak és cse
lekednek, tehát nem külső kényszerből, hanem személyes meggyőző
déssel, önként.

Gyülekezetbe vagy gyűlésekre való kiszállása alkalmával a titkárát 
vagy tanácsosát, esetleg mind a kettőt vitte magával. Társadalmi mun
kájának könnyítésére a Hazafias Népfronttól 12.000 km-t futott nagy 
fekete Volga gépkocsit kapott. A lelkészek lovas kocsin, vonattal vagy 
autóbuszon közlekedtek. Néhánynak sikerült 100 köbcentiméteres 
Csepel motorkerékpárt ügyeskedni magának. Berekfürdőn titkára és 
tanácsosa segített kiszállni a Volgából. Az Otthon igazgatója hízelke
dő szavakkal, legmélyebb tisztelettel, igaz megbecsüléssel hajlongott 
a főpásztor előtt, aki ezernyi súlyos elfoglaltsága közepette, időt szakí
tott arra, hogy lelkipásztorokkal találkozzon.

- Kéijük püspök urunkat, hogy intsen, tanítson, eligazítson ben
nünket.

Első osztályú szobában lakott, kedvenc ételeit fogyaszthatta. Va
csora és áhítat után az elnökséggel borozgatott és tréfálkoztak. Áhíta- 
tosan lesték a szavait, és elhallgattak, amikor mutató újával, égő ciga
rettájának hamuját szakértőén kis cserepes tálba pöccintgette.
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Berekfürdőn a templomban konferenciáztak. Az esperes rövid 
reggeli áhítata után Szűcs Géza mély tisztelettel kérte föl püspök urat, 
hogy tartsa meg nagy érdeklődéssel várt előadását. Balajti jegyzetlap
jaiba pillantva beszélt.

„Nagytiszteletű Konferencia! A következő aktuális témákat adom 
elő. Először: szocialista Magyarország. Népünkre 1945. április 4-én 
hajnal hasadt. Az orosz haderő véráldozatok árán verte ki szülőföl
dünkről a német és magyar fasisztákat, ettől kezdve a helyünk nem 
nyugaton, hanem keleten van. Aprilis 4. a szabadság nyitánya, legna
gyobb nemzeti ünnepünk. Újat kezdtünk. Hogyan fogjunk hozzá? 
Egyéni és közösségi bűnbánattal, hálaadással és büszkeséggel, hogy 
lendületbe jött a letiport ország, dübörög a fejlődés. Az új 5 éves terv 
csodálatos eredményeket hozott. Másodszor legnagyobb feladatunk
ról, a béke megőrzéséről szólok. Vezetőink garantálják, hogy „orszá
gunk nem rés, hanem erős bástya a béketáborban. ” Békekölcsönjegy
zéssel kifejezzük bizalmunkat népünk vezetői iránt. Kérem, hogy szó
széken, bibliaórán, beszélgetésekben foglalkozzatok a békével, hogy a 
különböző világnézetű és vallású emberek összefogása kiverje gyilkoló 
kezekből az öldöklő fegyvereket. Harmadszor: teológiai megújulásunk 
az új világtörténelmi korszak nyitányával együtt kezdődött. Egyházunk 
új reformációja egybe esik hazánk fölszabadulásával, de nem a törté
nelem által értjük az igét, hanem az ige által értjük történelmünket. A 
megújulásban meg kell térni a karizmatikus egyházi felelős őrállók
hoz. Református egyházunk a többi felekezetet megelőzve, először kö
tött Egyezményt az államunkkal. Felülvizsgáljuk a pietistákkal való vi
szonyunkat is, mert a misszió nem frakció, hanem funkció. Az egoista 
„ lelkizők” kritizálnak bennünket, mert nem ismerik a Bibliát, hogy „ új 
bort, új tömlőkbe! ” A köldöknéző betlehemisták Biblia-ellenesek, ezért 
egyház-, állam- és munkaellenesek is. Csak saját igazukat szajkózzák, 
mint egyház az egyházban. A belső megújulás külső szervezeti változá
sokat hoz maga után. Az intenzív szolgálat céljából összevonjuk a szét- 
forgácsolódott erőket, a teológiai akadémiákon és gyülekezetekben. Az 
összevonásokkal takarékoskodunk, emelkedik teológiai színvonalunk, 
közelebb kerülünk a munkásosztályhoz. Negyedszer: a lelkipásztor és 
gyülekezet viszonyát vizsgálom. Hálásak vagyunk államunknak, hogy 
lehetőséget ad egyházi módon a szocializmus építésére. Hálásak va-
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gyünk azért is, hogy fizetés kiegészítéssel, kongruával még 25 évig tá
mogatják egyházunkat. Lelkipásztoraink nagy többsége falun él, ahol 
a kollektivizálás nyomán öntudatra ébredt a parasztság. A szaporodó 
termelőszövetkezetek távlatokat nyitnak. Ebben a változásban kérem a 
lelkipásztorokat, hogy igazítsanak és igazodjanak el. A mezőgazdasági 
munka istentisztelet. Kérem, hogy a konventi segítő anyagokat, körle
veleket használják, illetve olvassák föl a szószéken, hogy egységes teo
lógiai szempontok alakuljanak ki. Ne csupán szóval, hanem cselekede
tekkel is munkálkodjunk. Végül a folyó ügyekről néhány szót. Kérem, 
hogy három héten belül válaszoljanak a következő kérdésekre, és azt 
küldjék be az esperesi hivatalba: 1. Szolgálatának milyen jelei támad
tak a gyülekezetben. 2. A gyülekezet szolgálatának gyümölcsei közéle
tünkben. 3. Békeszolgálatunk eredményei és feladatai. Bejelentem, 
hogy november 1-től minden hónap első hétfőjén reggel 9-től délután 
4-ig hivatalomban fogadóórát tartok, jöjjetek, számoljatok be az 
eredményekről. ”

Szünet után először a békepapok szólaltak fel, akiket bizalmasan 
előre fölkértek. Hálásan köszönték a megoktatást, hogy tisztázódott 
bennük a bizonytalanság, püspök úr nagy ívű előadása után. Tisztázó
dott bennük az állam és egyház, a lelkészek és gyülekezetek viszonya. 
Fokozzák a termelőszövetkezet iránti felelősséget. A kollaboránsok 
hízelgése után azok jelentkeztek, akiknek valamilyen baja támadt az 
államhatalommal, és a püspöktől reméltek segítséget. Azzal kezdték, 
hogy gyermekkoruk óta demokraták voltak, a munkásosztályhoz von
zódtak, legfőbb ügyük a béke. A termelőszövetkezet alakulásakor ak
tívan tanácsolták a bizonytalanokat, valami félreértés miatt mégis 
szembekerültek illetékesekkel, és a püspök úr közbenjárását kérik.

Az úgynevezett „notórius” hozzászólók, amikor csak lehetett, föláll
tak, és hosszan ecsetelték a sablonos szöveget, és jól minősítették önma
gukat: „Szükségünk volt püspök úr világos útmutatására... Püspök úr 
részleteiben is kimerítette a témát... Mélyen átérezzük a fontos ügyet... 
Többször elolvastuk Szennyesi Sándornak, az Üzenet főszerkesztőjének 
vezércikkét, hogy épül, szépül, gazdagodik hazánk. Jólesett látni és halla
ni felelős őrállóink egységét, és megoldatását... Mezőgazdaságunk leg
sürgősebb gondja a tarlóhántás... Elhatároljuk magunkat az engedetlen 
pásztoroktól, akik elszabotálták a Konvent körlevelét... Az ócskavas-
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gyűjtés, valamint békekölcsönjegyzés kiemelt feladat... A konventi kör
levélnek komoly hatása lett... Püspök úr tanítása természetes volt és 
szükséges... Ezen a konferencián fordulat történt bennem...”

Az esperes megköszönte és leállította a hozzászólásokat, de Kere
kes Péter szót kért. A jelenlévők követelték, hogy kapjon lehetőséget 
rá. Az esperes kényszeredetten járult hozzá.

„Főtiszteletű Püspök úr! Nagytiszteletű esperes urak és lelkésztársak!
Úgy jöttünk ide, mint akik nem tudjuk, hogy mire tanítanak bennün

ket. Tágra nyílt szemekkel, konstruktív arckifejezéssel meredtünk az elő
adóra, aki beláthatatlan útvesztőben pislákoló lámpácskával igazított el 
bennünket. Félretettük a Szentírást, és helyette az Üzenet vezércikke és 
konventi körlevél alapján bírálgattuk magunkat, fogyó gyülekezeteinket és 
a szentek pietizmusát. Az egyházi brosúrákat nem olvastam föl, hogy ne 
botránkoztassak vele. Teológiánk a marxista ideológia kritériumához 
próbál igazodni, és a társadalmi, ideológiai események után kullog. Hol 
van itt az új reformáció? Egyetlen példával illusztrálom: Hajdúhadházon 
16.000 reformátust tartanak nyilván, amiből 7500 írták alá, hogy egyház
tagok kívánnak maradni. A választók névjegyzékébe 3.600 nevet regiszt
ráltak, egyházi járulékot fizetnek 1900-an, templomba járnak 3-400-an, 
vagyis a reformátusok 4.5 %-a, ebből élőhitű, Bibliát olvasó keresztyén 
200. Az egyházat sohasem tudományos vagy ideológiai szempontok alap
ján mérlegeljük, hanem a Biblia fényében. Az Igét Krisztus adja szánkba, 
hogy mit, mikor, hol hirdessünk, gyakorlati életünkben a Szentlélek ereje 
által. Isten fenyegeti a bűnöst, elfogadja a megtérőt, és örömmel tölti be a 
szívünket. Csak a megtért, az újjászületett emberben, a Szentlélek által 
megújított egyházban és nemzetben gyönyörködik az Isten. Térjünk vissza 
az Úrhoz, és ne legyünk hideg keresztyének. Kegyelem által növekedik az 
egyház, és épülhet Magyarország! ”

A konferencia résztvevői ledermedtek.
Balajti püspök paprika vörösen lüktető halántékkal a szája szélét 

harapdálta. Hangosan jegyezte meg Szűcs Gézának:
- Ez a Kerekes megint beleköpött a levesünkbe. Gondunk lesz rá.
A lelkészek szemlesütve hagyták el a templomot, mint csínytevé

sen kapott rossz gyerek. Szégyellték gyávaságukat és hazudozásaikat. 
Gubbasztottak a nagy hálóteremben, mint a némák. Lassan magukhoz 
tértek, sőt belecsíptek egymásba.
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- Te Lacikám, te is megújultál? Sándor, mennyit fizetnek a béke
papságért?

A kölesei pap fölállt, és halkan hozzáfogott a Szózathoz.
- „Hazádnak rendületlenül, légy híve ó magyar”. Barátaim, Vö

rösmarty Mihály ma így fogalmazna: „hazudnak rendületlenül, ne 
hidd el ó magyar!” - Nevettek rajta.

- Én is tudok húsvéti szocialista verset - húzta ki magát a 
bagaméri lelkész. - „Zúg a traktor, szánt az eke, Elvtársnő, permetez
hetek-e?”

Az apagyi lelkész történelmi leckét adott elő.
- Képzeljétek, Zrínyi Miklós a szigetvári hős kijött a kriptájából. Kö

rülfogták a magyarok. „Zrínyi, te okos, te hős, hogy meneküljünk meg a 
kommunistáktól?” „Nyalni fiaim, nyalni.” „Az seg-ít?” „Nem, a talpát.”

Közbeszólt a biharugrai lelkész.
- Szennyesi főszerkesztőnek Ézsaiás könyve 63.-ik versét olvasta fel 

egy lelkész: „Mitől veres öltözeted és ruháid, mint a bomyomó ruhái!" 
Szennyesi tovább olvasta a Bibliát: „a sajtót egyedül tapostam, és a népek 
közül nem volt velem senki... és így fröccsent vérük a ruháimra ”

Valaki belekiáltott:
- Elvtársak, vannak még hibák!
A sarokból mély hangon ráfelelt valaki:
-Elvtársak! Vannak még eredmények.
Nagyot nevettek, hirtelen elhallgattak, mert nyílt az ajtó, és Kere

kes Péter lépett be rajta. Mi lesz most? A biharugrai lelkész elszánta 
magát, és vállon veregette:

- Igazad van, Péter, bátor voltál és egyetértünk veled. Szégyelljük 
gyávaságunkat.

Szünetekben az okosabbjai elhúzódtak mellőle, nehogy együtt lás
sák őket a felelős őrállók.
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Doktorátus Debrecenben

Balajti püspök a Belügyminisztérium folyosóján torkában érezte a 
gyomrát. Az Operatív Bizottság Károsi Mátyás elnökletével ülésezett.

- Elvtársak, tegnap repültem vissza Moszkvából, ahol az orosz 
elvtársak megelégedéssel hallgatták beszámolómat. Az 5 éves tervet 
110 %-os eredménnyel befejeztük, és a gazdasági reform után belefo
gunk az új mechanizmusba. Mai témánk a protestantizmus. A materia
lista dialektika ütközteti az ellentéteket, tézist állít szembe tézissel. A 
vallás területén is. A magyarországi protestánsok Nyugaton bizonyos 
sikereket értek el. Az Egyházak Világtanácsába is beférkőztek, propa
gálják, hogy keleten vallásszabadságban élnek, és a Szovjetunió vezet
te béketábor fölszabadítja a világ elnyomottait. A magyar egyházi 
küldöttek vallásos és nem vallásos konferenciákon szimpátiát 
ébresztenek irántunk. Észak-Amerikában vallási körök csatlakoztak az 
emberjogi mozgalmakhoz. Hívjuk be a külföldieket, mutassuk meg 
fejlődő gyárainkat és termelőszövetkezeteinket. Győzzük meg őket a 
vallásszabadságról és a szocializmusról, ami a jelen és jövendő egyet
len útja. Megérett a helyzet, hogy a keleti egyházak védekezés helyett 
támadásba lendüljenek. A következő lépés, hogy a protestánsokat el
szakítsuk a nyugatiaktól, összekössük őket az orosz ortodoxiával, 
hogy még nagyobb befolyással legyünk rájuk. Ez alatt törekedjünk ar
ra, hogy szétverjük a vallási csoportokat. A történelmi egyházak bom- 
lasztásának egyik eszköze, ha sikerül szembeállítanunk egymással val
lásos mozgalmakat, római katolikusokat a reformátusokkal, a szabad
egyházakat történelmi egyházakkal, a karizmatikusokat antikarizma- 
tikusokkal.

Károsi jobbra-balra mozgatta nyaknélküli kopasz fejét.
- Ha nincs kérdés, akkor hozzák be azt a nagyravágyó strébert.
Két ávós bekísérte Balajtit. Hőhullám futkosott rajta.
- Úgy látom, hogy jó egészségnek örvend, Meszmer elvtárs. Rá

térhetünk a lényegre?
Balajti nagyokat nyelt.
- Igen, természetesen.
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- A Szovjetunió lefékezte a háborús gyújtogatókat. Pártunk és 
kormányunk belépett a Varsói Szerződés tagállamainak közösségébe. 
Jól működnek a pártszemináriumok. - Fölemelte a hangját. - És mit 
csinál az egyház a keleti kapcsolatokért? Váija a kommunista állam 
pénzét? A református egyháznak milyen kapcsolata van a moszkvai 
pátriárkatussal?

- Mire tetszett gondolni, Károsi elvtárs?
- Nyugaton járt püspök létére nem veszi észre, hogy Moszkva is 

várja a közeledést? Nyikovics metropolita kész volna megfogni a pro
testánsok kezét. Pártunk és kormányunk elvárná, hogy a protestánsok 
közeledjenek az ortodoxiához. Leszögeztem már, hogy a béke ügyéért 
tegyék félre a liturgiái, dogmatikai, történelmi különbségeiket, és fog
janak össze egyházi módon a béke és az emberiség javára. Ért engem, 
Meszmer elvtárs?

- Igenis, értettem Károsi elvtárs, és köszönöm a tanácsait.
- Sikert kívánok hozzá.
Balajti fegyveresek kíséretében hagyta el a Belügyminisztérium 

hideg épületét. Mázsás súlyként telepedett reá a fantasztikus ötlet, 
hogy hidat építsen ortodoxok és reformátusok, Moszkva és a „kálvi
nista” Debrecen között.

Balajti Bélát először a konventi iroda főigazgatójának, azután a 
Református Egyház zsinati elnökének választották meg, kulcsember
szerepéhez jutott. Volga gépkocsijával hetenként utazott Budapestre, 
hogy elintézze az országos ügyeket. Ezalatt Kovács alezredessel vál
tozó időpontban, változó helyeken találkoztak. Legtöbbször a Rákóczi 
utcán lévő kopott bérházban. Ilyenkor gépkocsivezetőjét a konventi 
irodán hagyta, gyalog sétált a Thököly útra, ahol leintett egy taxit, és a 
találkahely közelébe vitette magát.

A magyarországi református és orosz ortodox egyház volt napi
renden. Hogyan lehet összekapcsolni őket? Kovács szerint az volna 
legegyszerűbb, ha valamelyik orosz egyházfő református díszdoktori 
címet kapna. Például Nyikovics moszkvai metropolitára gondolt, aki a 
második világháború alatt egy páncélozott hadosztály felállítására 
gyűjtött pénzt, melegszívű atya, szereti a magyarokat és tekintélyes. 
Érdeklődött a külügyminisztériumban, ahol a magyar jogszabályok 
szerint nem látták akadályát ennek.
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- Meszmer elvtárs, a következő lépés lenne, hogy tanulj meg oro
szul. Nyelvérzéked van hozzá, jól megy a német és még az angol is. 
Lépj be a Magyar Szovjet Baráti Társaságba, aminek a tagdíja mini
mális, viszont ingyen oktatnak orosz nyelvre a Debreceni Tudomány
egyetemen. Fordítsd szabadidődet a tanulásra! Ajánlom továbbá, 
Meszmer elvtárs, hogy teológiai, egyházpolitikai álláspontod nélkül 
igyekezz a népszerűségre a gyülekezetekben, lelkészek között és a 
teológián. Legyél tekintélyes püspök és megértő barát. A harmadik 
dolog, hogy hívd össze az egyházmegyék vezetőségét havonként, és a 
teológiai professzorok is kutassák azt a témát, hogyan lehetne az egy
ház szolgálatát kiszélesíteni. A professzorok tudományosan dolgozzák 
ki az orosz és a magyar, az ortodox és a protestáns egyházak történel
mi-dogmatikai kapcsolatát. Ezt a tanulmányt küldjék szét a lelkészek
nek megtárgyalásra, hozzák le a Református Egyház című hivatalos 
lapban és az „Üzenet” című heti újságban.

Balajti püspök végrehajtotta Kovács alezredes utasításait. A kerü
let adminisztrációját Szűcs Gézára és Nagy Istvánra bízta. Kényes 
ügyekben személyesen, néha elkapkodva döntött. A hívő lelkészeket 
porladó, nyomorúságos parókiákra száműzte, a hízelgő, mindenre kész 
békepapokat „egyházi közérdekből” nagy gyülekezetekbe iktatta be. 
Ezzel két legyet ütött egy csapásra, mert szeparálta a hitvalló lelké
szek mozgását, és olvadni kezdtek a nagy gyülekezetek. Minimálisra 
csökkent ugyan az egyházfenntartói járulék, viszont busás jövedelmet 
hoztak az eladott márványsírkövek és a temetési szertartások. Jól 
megéltek a halottakból. Leváltotta „régi vágású” espereseit, nyugdíjba 
kényszerítette a 60 évet betöltött lelkipásztorokat, azzal csillapította le 
a fölháborodottakat, hogy az állam magára vállalta nyugdíjukat, hogy 
segítse az egyházat. Kötelesek voltak határidőn belül elköltözni a pa
rókiáról, akár lett utód, akár nem. Kunhegyesen a lelkész beiktatása
kor a fiatal tiszagyendai pásztor ezeket mondta.

- A professzor katedráján ül, a lelkész szószéken áll, a misszioná
rius megy. Legyél Krisztus misszionáriusa!

Emiatt megfosztották a palástjától.
Debrecenben nyomott hangulatban húzódott be a kis pihenőszobá

jába, azt remélte, hogy nincs lehallgató készülék. Likőrrel erősítette 
magát, ami kevésbé érződik a leheletén. A falon lévő tükör előtt fésül-
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ködött, megigazította nyakkendőjét, élvezte önmagát. Kicsit kövéredő, 
szeplős arcú, magasodó homlokú, jellegzetes orrú, aranykeretes szem
üvegű férfi nézett vissza reá. Végigdűlt a bársonnyal terített díványon, 
amelyen Évával is szokott pihenni. A mennyezetet bámulta.

- Hol is tartunk? A kommunizmusban nincs semmi törvényszerű
ség, semmi igazság. Szeszélyesen változik. Kádas János belügymi
niszter körmeit kitépdesték kommunista barátai. Aztán kiengedték a 
börtönből, hogy ártatlan. Hol az egyház? Kik az egyháztagok? Meg
fogalmaztam a szolgálat, a diakónia teológiáját, ami arra jó, hogy 
minden politikai változásban használható. Mit tegyek én? Kilépjek az 
egyházból, bevesznek vállalati könyvelőnek? Visszakönyörögem ma
gamat a betlehemistákhoz, akik túlvilág igézetében ringatják magu
kat? De... ha lemondok a püspökségről, akkor könnyen eltüntetnek, 
mert túl járatos lettem a Párt titkaiban. Mi lesz a családommal és a lel
készekkel, akiken segítettem? Kerekes Péter még rosszabbul csinálná, 
és mészárszékre vinné magával együtt a nyájat. Bárcsak repülhetnék 
innen Évával együtt egy napfényes békeszigetre! Az orosz titkosszol
gálat ott is utolérhetne bennünket. A KGB orosz államvédelmi világ
klasszisban dolgozik.

Ábrándjai szertefoszlottak, visszazuhant a kegyetlen valóságba. 
Végrehajtotta Kovács alezredes utasításait. Belépett a Magyar-Szov
jet Baráti Társaságba, fölvették a Debreceni Egyetem orosz nyelvtu
dományi szakára, intenzív kurzust végzett. Minden idejében az elő
adásokra, tanulásra koncentrált. Olyan gyorsan és kitűnően tanult, 
hogy kéthetes jutalomutazást kapott Moszkvába, ahol a Lomonoszov 
Egyetemen gyakorolhatta az orosz nyelvet.

Titkárával és tanácsosával szépen összedolgozott, utasításait pon
tosan végrehajtották. Tekintélye fölfelé ívelt, bár némelyek a háta mö
gött maró gúnnyal kipellengérezték. Körlevelet küldött ki:

„Nagytiszteletű Lelkipásztor úr! Mivel egyházunkban új reformá
ció kezdődött, ezért a lelkipásztorok három héten belül küldjenek be 
egy békevasárnapi prédikációt. Megbírálás után továbbítják Kerüle
tünk tanulmányi bizottságának.

Az Üzenet című hetilapunkat 500 leiken aluli gyülekezetek mini
mum 10 példányban, az 500 lélekszámon felüliek minimum 50 pél
dányban megrendelni kötelesek. A Konvent Elnöksége által kiküldött
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igehirdetési és tanulmányi segítőanyag fölolvasását, illetve fölhaszná
lását ellenőrizni fogjuk, és a mulasztók fegyelmit kapnak.

A Konvent tanulmányi bizottsága pályázatot hirdet ökumenikus 
témakörben. Címe: Magyar protestáns és orosz ortodox kapcsolatok a 
reformációtól napjainkig. A legjobb pályamüveket jutalmazzuk, publi
káljuk, és lelkészi körökben fölhasználjuk.

Fogadó napomra bejelentkezés Szűcs Géza püspöki titkár úrnál. 
Atyafiságos köszöntéssel... ”

Nyikovics metropolita díszdoktorátusát apró lépésekkel, körülte
kintéssel készítették elő. És ha nem sikerült Kerekes Péternek és tu
dós, hitvalló társainak doktorálni, mert elutasították őket, az sikerült 
az ortodox egyházfőnek, akiről sem a keleten lévő teológusok, sem a 
nyugati tudósok eddig még nem hallottak. A tudományos alkalom 
megszervezésekor a parányi részletekre is vigyáztak. Hangsúlyozták, 
hogy szigorúan belső egyházi eseményről van szó. Balajti hetenként 
autózott föl Budapestre Kovács alezredeshez, olyan alibivel, hogy 
mint a Konvent főigazgatója és a Zsinat elnöke országos egyházi 
ügyeket intéz. A Külügyminisztériumban udvariasan tárgyaltak vele, 
biztosították, hogy a diplomáciai szabályok betartásával nincs akadá
lya Nyikovics metropolita meghívásának. Az állami fordítóiroda cirill 
betűs teológiai művek magyar- és orosznyelvű átültetését vállalta. 
Balajti volt a magyarországi református egyház hivatalos képviselője.

Váratlanul meghívták Zagorszkba, ahol az ortodox kolostorban 
nemzetközi konferenciát tartottak az egyház békeszolgálatáról. Három 
napon át a Szentiélekről és a misszióról is tárgyaltak. Ez volt az első 
hivatalos repülőútja. Személyesen találkozott Nyikovics metropolitá- 
val, közösen beszélték meg a debreceni díszdoktorátust. Időpontját 
1954. május 28-ra tűzték ki. Hazajövetele után éjszaka rémeket látott, 
és attól félt, hogy igaza lesz Zsófinak, elteszik láb alól. Balajti Za- 
gorszkból való hazatérése után kidolgozták a forgatókönyvet. Az egy
házkerület kérelmét fölterjesztették a zsinathoz, és a református egy
ház legmagasabb szerve hozzájárult a rendezvényhez. Nyikovics met- 
ropolitát hivatalosan értesítették róla, fölkérték, hogy teljesítse a kí
vánságot, a rendezvény költségeit a meghívók vállalták. Időpontja má
jus 28.
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A metropolita népszerűsítése akadozott, mert a szakteológusok 
egyetlen könyvét sem olvasták, nem is látták, előadásairól nem hallot
tak, de az kiszivárgott, hogy szerepet vállalt a hitvalló lelkészek elhur
colásában és kivégzésében. Balajti tanári ülésen tárgyalt professzortár
saival, azután megbízható espereseknek, papoknak és teológusoknak 
kiosztotta feladatukat. A koordináló bizottság elnöke Nagy Géza, fő
titkára Dakó Béla külügyi osztályvezető, adminisztrációs főnök Nagy 
Éva. Vadász János ellenőrizte a meghívottak listáját.

Több mint fél éven át lelkészkörökben az ortodox egyház törté
nelmét, dogmatikáját tanulmányozták, kiemelték az ortodox hívők ér
zelmes lelkivilágát, színes liturgiáját. Időnként hírek röppentek fel új
ságokban az orosz egyházakról és Nyikovicsról. Martfuy professzor 
hiteles, olvasmányos tanulmányt publikált az ortodoxiáról.

,y4 görögkeleti és latin egyház 1054-ben szakított egymással. 
Egyiknek Konstantinápoly volt a központja, mert Jézus keleten szüle
tett és tanított, másik Rómában székelt, ahol Péter apostol az első pá
pa irányította az egyházat. Milyen kiváltság, isteni csoda, hogy ponto
san 900 év múlva ortodoxok és protestánsok, keletiek és nyugatiak 
1954-ben Magyarországon újra testvérként ölelik egymást. Korszakot 
nyitottunk az egyháztörténelemben.”

Nyikovics szelíd mosollyal intett a repülőgép ajtajánál, és a lépcső 
korlátját érintve haladt lefelé. A kiválasztott szereplők zökkenőmente
sen végezték a fogadást.

Debrecen, május 28. 10 óra 50 perc.
Harangszó kondulására vonult a Nagytemplomba az ünnepi sereg. 

Willan: Fanfaré című darabját fortisszimóban zúgta az orgona. A Kán
tus a legmagasabb művészi fokon énekelt, a budapesti püspök megha
tódva sorolta és üdvözölte a delegátusokat, Martfuy professzor elraga
dó laudációban egekig magasztalta az egyház kimagasló vezetőjét. 
Ezután Balajti püspök kíséretével Nyikovics az úrasztalához lépett. A 
feszült csendben minden szempár rájuk meredt, és akkor... Balajti 
püspök folyékony orosz nyelven bemutatta híres vendégét. A gyüle
kezet halkan fölmorajlott, meglepődve összehajoltak és ámuldoztak.

Nyikovics székfoglalójában „Az igazságos béke, az igazságos há
ború” címen beszélt:
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„Isten a békességre teremtette földi világunkat. A béke fejedelme Jé
zus, békét sugárzott és békét hirdetett. A békességre igyekező emberek 
igazságos békére törekednek. Egyetlen igazságos háború az, amit az el
nyomó, az imperialista kizsákmányolok ellen, önvédelemből vívnak”

A világraszóló esemény kitűnő hangulatban zárult. A köszöntések 
elhangzása, az ajándékok kiosztása után az Aranybikában ebédelt az 
illusztris vendégsereg. ízléssel megterített asztalokon piros szegfű, pi
ros szalvéta díszlett, a poharakban piros egri bikavér csillogott, mind
ez a megbonthatatlan szovjet-magyar barátságot szimbolizálta. A sá
rospataki lelkész illetlenül súgta szomszédja fülébe:

- Ha csak a bikavér volna vörös...!
Másnap Nyikovics a békéről és háborúról tartott előadást a buda

pesti teológián. Hazarepülése után megírta jelentését a KGB-nek, 
hogy útja jól sikerült, Balajti rendkívüli képességű püspök közremű
ködésével a szovjet ortodoxia befészkelődött a magyar protestantiz
mus testébe.

Kovács alezredest előléptették, Vadász elvtárs és Dakó osztályve
zető fizetését fölemelték. A szervezőket emléklappal vagy pénzzel ju
talmazták. Balajti püspök két napon át a budapesti Gellért Szálló für
dőjében titkárnőjével együtt pihente ki fáradalmait.
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A lelki gondozó és író

Balajti püspök ritkán olvasott Bibliát. Lelkészkonferenciára, hálaadó 
istentiszteletre, lelkésziktatásra, konkordanciából keresett alkalmi textust. 
Reggelizés közben hallgatta a rádió legfrissebb híreit, kávéját szürcsölve 
belenézett az újságokba, és kedvetlenül gondolta át fogadónapját.

- Jönnek, anyagi támogatásért, nagyobb gyülekezetbe áthelyezé
sért, családi panaszok, hízelgők és besúgók.

Meglepődött, hogy milyen sokan várják az előszobában. Kerülték 
a politikai, közegyházi témákat, halkan súgtak össze, mert itt a falnak 
is füle van. Fölállva köszöntötték Balajtit.

- Áldás, békesség! Jó reggelt Püspök úr!
- Rájuk biccentett, és csak Szűcs Géza asztalánál érdeklődött:
- Kész?
- Igen, parancsolj, itt a névsor.
Nagyjából átfutotta, hogy kit ismer, és kit nem. Visszaadta.
- Szólj az elsőnek, maradj bent és jegyezz!
Koncz Sándor kisvárdai lelkész tisztelettel üdvözölte.
- Áldás, békesség, Püspök úr!
Mozdulatait Kárositól tanulta, bőrfoteljére mutatott.
- Foglaljon helyet, a lényeget kérem.
- Püspök úr! A helyi termelőszövetkezet 300 szekér birkatrágyát 

halmozott föl a református parókia udvarán. Bűzlik és fertőz a falu 
közepén.

- Remélem, jó viszonyban van a téesszel, majd utánanézek.
A gávavencsellői lelkész panaszkodott.
- Püspök úr, néhány, barátommal névnapomat ünnepeltük, rend

őrök szálltak ki a parókiára, megvádoltak, hogy illegális összejövetelt 
tartunk. Rendőri felügyelet alá helyeztek.

- A gyülekezési törvények lelkészekre is vonatkoznak, menjen a 
rendőrkapitányságra!

A békéssámsoni lelkész betlehemista gondnokát vádolta.
- Szétvitte a faluban, hogy sírköveket adtam el a presbitérium tud

ta nélkül, és nem számoltam el róla.
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- Küldje hozzám a gondnokát!
- Újfehértóról jöttem. Ugye emlékszik rám a teológiáról?
- A lényeget mondjad.
- Egyszóval Nyíregyházán egy barátom délutáni teára hívott. Gyanút

lanul elfogadtam a meghívását, elhűltem, hogy 15-20-an voltak együtt, 
mind betlehemisták. Bírálgatták az egyházi és állami vezetést, hivatalos 
énekeskönyv helyett a Hallelujából énekeltek. Vállamat veregették, hogy 
beléptem a közösségükbe. Hazatérés után nyugtalanított a lelkiismeret, 
ezért jöttem ide, mert én a püspök úr tanításai szerint szólok és cselekszem.

- írja le az illegális összejövetel helyét, időpontját, névsorát, és 
adja le püspöki titkár úrnak!

A nagyhodosi lelkész könnyeit nyelte.
- Püspök úr, tízéves Pál fiam vészes vérszegénységben, anaemia 

femiciosa betegségben szenved. Két éve hordom kezelésre Vásáros- 
naményba, és még három gyermeket nevelünk. Falunkban nincs vil
lany, napi egy autóbuszjárat átszállással, tessék szíves lenni, olyan vá
roskörnyéki falucskába helyezni, ahol közelebb a kórház.

- Szívemen viselem nagytiszteletű úr gondját.
A furtai lelkész berekedt, mire elsóhajtozta mondókáját:
- Püspök úr! Nekünk három gyermeket adott a jó Isten. A legna

gyobb kilenc, a legkisebb ötéves.
- Ne kalandozzon el!
- Éppen arra térek rá, hogy nagy békességben éltünk, míg a felesé

gemet elcsábította az iskolaigazgató, a községünk párttitkára. Összeköl
töztek. A falu és messzi környéke rólam fecseg, a nevetés céltáblájává 
lettem, hogy fölszarvaztak. Kérem, hogy ha tehetné, emeljen szót a 
pártbizottságnál, hogy erkölcstelen dolog. Adják vissza feleségemet, 
engem pedig, tessék áthelyezni Furtáról az ország másik végébe.

- Kettőn áll a vásár. Vizsgálja felül nagytiszteletű úr, hogy való
ban igazi családfő volt-é? Ha rosszul csinálta, akkor tartson bűnbána
tot, ha pedig úgy véli, hogy igaza van, akkor panaszát küldje be az es- 
peresi hivatalba, ahonnan véleményezéssel továbbítják a kerületbe.

Hat békepap azért jelentkezett fogadásra, hogy hálájukat kifejez
zék a püspöknek.

- Köszönjük az előadásait, az iránymutatását. Belemélyedtünk a 
tanításaiba. Megújultunk, az egyházunkat, dolgozó népünket, béke-
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mozgalmunkat kívánjuk szolgálni. Őszintén, elfogulatlanul támogat
juk püspök urat, és ha nagyobb gyülekezetbe kerülnénk, képességein
ket jobban kifejtenénk a közösségért.

Bizalmasan közölték, hogy kik, mit terjesztenek a püspökről.
A foldesi lelkész mankón bicegett, leányába karolva.
- Püspök úr a parókia kapujában elütött egy kerékpáros. A bíróság 

engem büntetett meg, hogy körültekintés nélkül léptem ki, 8 napi elzá
rást vagy pénzbírságot róttak rám.

- Nagytiszteletű úr! A népbíróság igazságosan ítélkezik. Az egy
ház nem kaszál az állam szénájába, az állam se az egyház törvényes 
intézkedéseibe. Adja be írásban, és majd utánanézek.

Nagy Márton körzeti csendes napot tervezett.
- Mi szükség van erre?
- Azért, hogy minél többekhez eljusson az evangélium, a névsze

rinti, kárhozatban lévő keresztyének megtéijenek Istenhez, és Krisztus 
által örömet és üdvösséget találjanak.

- Tudja mit? Először nagytiszteletű úr térjen meg a pietizmusából, 
azután rendezzen körzeti csendes napot.

A rövid szünetben amiatt háborgott titkárának, hogy a hitvalló lel
készek tüntetőén távolmaradtak. Bosszankodott a panaszosokra is.

- Mi vagyok én, szemétláda, amibe piszkot dobálnak bele? - Az 
asztalán lévő iratokat rendezte nagy elhatározással, „holnap pedig in
kognitóban Évával kiugróm Hajdúszoboszlóra kikapcsolódni”. - Van 
még valaki? -Törülgette illatos zsebkendőjével a homlokát.

Szűcs Géza derűsen beszólt.
- Igen, a meglepetés!
Mire fölnézett, Nagy Pál váncsodi lelkész magas, sugár alakja állt 

előtte mint sötét felkiáltójel. Haja megőszült, homloka megráncoso
dott, de még erő duzzadt belőle. Balajti megrezzent, torka összeszo
rult, megzavarodott.

- Ez ám a meglepetés! Mivel szolgálhatok, hol jár errefelé a nagy
tiszteletű úr?

Nagy Pál némán húzta elő Bibliáját az aktatáskájából és Jeremiás, 
valamint Zakariás prófétát, szavanként hangsúlyozva olvasta Balajti 
fejére: ,/qf a pásztoroknak, akik önmagukat legeltetik a nyáj helyett, 
mondván: békesség, békesség, és nincs békesség. Jaj a pásztoroknak,
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akik leölik saját juhaikat, és azt mondják: áldott az Úr, mert meggaz
dagodtam." Hosszú karjával a püspökre mutatott:

- Balajti Béla, emlékszel még Váncsodra, ahol a jó magot, Krisz
tus igéjét hirdetted?

Balajti köhögött, nehezen szedte össze magát.
- I... I... Ö... Ö... Igen emlékszem, még arra is, hogy az útfélre 

Nagy Pál szíve mellé hullott a mag, és gyümölcstelenül elszáradt.
- Szívembe hullott az a drága Ige, Jézus Krisztus, Akit hirdettél. 

Sajnos a magvető pedig fölcserélte az igazságot hamissággal, életke
nyerét gyilkos méreggel, és gyógyítás helyett sebeket oszt és fertőz, a 
nyáj összegyűjtése helyett szétveri az egyházat. Az ellenség támadá
sakor a jó pásztor védi bárányait, a béres pedig menti a bőrét, és elfut. 
Béres lettél Balajti Béla!

A püspök majdnem szétrobbant. Mögötte az ÁEH, a rendőrség, a 
Központi Pártbizottság, Károsi elvtárs, és híre már Moszkvába is elju
tott, és itt meredezik előtte gyűrött fekete ruhában ez a hosszúra nyúlt 
falusi paraszt, hogy kioktassa. Kitört belőle, mint a vulkán.

- Félelmetes, hogy a váncsodi pap mellett elszáguldott az idő, és 
lemaradt. És ahelyett hogy bűnein bánkódna, dölyfösen beállít hoz
zám, hogy ítélkezzen. Ki bízta meg vele? Sajnálom, hogy idefáradt, 
csalódnom kellett magában, és pocsékoltuk a drága időt.

A váncsodi lelkész nyugodtan témát váltott.
- Püspök úr, Isten színe előtt vizsgálja meg a titkárnőjéhez való 

viszonyát!
Mintha darazsak csípték volna össze, paprika vörösen öklével az 

asztalt ütögette.
- Vén marha! Ott fog elrohadni Váncsodon, vagy kivágjam egy 

rongyabb helyre? - Őrjöngve kirohant a szobából.
Másnap délután Évával Hajdúszoboszlón üdültek, a gyógyfürdő 

vizében áztatták magukat, és a Sirály Hotelben jó vacsora után együtt 
heverésztek a duplaágyon. Balajti úgy érezte, hogy mondani kéne va
lamit.

- Képzeld, tegnap apád is bejött a fogadónapomra, de minek? Ré
gen kiesett a száguldó történelem robogó szekeréből. Ha nyugdíjazá
sát kémé, még segíthetnék rajta. Találkoztál vele?

- Igen.
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- Miről beszéltetek?
- Előhozta, hogy kétes hírek szálldosnak rólam.
- Mit válaszoltál?
- Szegény öreg, már elfelejtette, hogy nagykorú lettem, és nincs 

köze hozzá. De nem akartam megbántani, ezért átöleltem a nyakát és 
megcsókoltam: „Apa, az is bűn, ha egy beosztott szereti a főnökét?”

Föllángolt szerelemmel ölelgették egymást, és csak az ablakon be
szűrődött ezüstfényű hold látta őket, meg az Isten.

A püspöki elfoglaltságai miatt Nagy István tanácsosra és Szűcs 
Géza titkárra bízta a gyérülő végül is elmaradó fogadónapokat. Csak 
azokkal tárgyaltak, akiket berendeltek vagy az önmutogató és híreket 
szállító békepapokkal.

A püspök ritkán prédikált, csak nagy ünnepeken ment föl a debre
ceni Nagytemplom szószékére. Annál többet szólt az esperesek, béke
papok beiktatásán, lelkésztemetésen vagy rendkívüli ünnepélyen. Úgy 
rendezték, hogy minél nagyobb hallgatósága legyen. Rég elszakadt a 
hétköznapi emberek és gyülekezetek gondjaitól. Autójában egyedül 
vagy hízelkedő barátokkal utazott, fogalma sem volt a közvélemény
ről. Prédikációit Évának lediktálta, a szószéken felolvasta. Megszokta, 
hogy besúgók figyelik, és azt is jelentik, hogy kik meg hányán vettek 
részt az istentiszteleten. Unalmas beszédeivel tanított, vigasztalás he
lyett követelt, bátorítás helyett korholt, és a mennyei ígéretek helyért 
az egyház bűneiről és kötelességeiről szónokolt. Megszokták, hogy ál
landóan Jézust ismételgeti, Aki szüntelenül munkálkodik a világban, 
nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem Ő szolgáljon sokakért.

A kelet-európai államokban betiltották az egyházi sajtót, de a nyu
gatiak számonkérésére a Központi Pártbizottság engedélyezte néhány 
vallásos mű kinyomtatását. De melyiket, és ki legyen a szerző? Kés
hegyig menő vita után, Balajti mellett kötöttek ki azzal a feltétellel, 
hogy csak már elhangzott beszédeket publikálhat, amelyek egyházi 
szempontból hatástalanok, nem olvassák, de népszerűsítik a püspököt, 
és tisztességes honoráriumot fizetnek érte. A leadott kéziratokat fő 
ideológusok átfésülték, az angol és német nyelvű kiadást nyugatiak 
kedvére átigazították. Végre megjelent a várva várt prédikációs kötet, 
aminek címe: ,Jgazság és békesség."

Az előszót maga a szerző írta:
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„Békesség az olvasónak!
A Biblia első lapjától az utolsóig előbukkan ez a szó, hogy békes

ség. A könyv címét a 85. zsoltár 11. verséből idéztem: 'Közel van Isten 
szabadítása az Őt félőkön, igazság és békesség csókolgatják egymást. ’ 
Gyermekeink neveléséhez, családhoz, munkához, fejlődéshez igazság
ra és békességre van szükség. Az Ószövetségben Isten békességre te
remtette a világot. Az Újszövetség is békességgel kezdődik, karácsony 
éjszakáján békességet hirdettek az angyalok, helyesebb fordítás szerint 
a 'békesség csinálóknak’. Jézus földi élete befejezésekor, húsvét haj
nalán így köszöntötte tanítványait: békesség néktek. Az apostolok bé
keszolgálatot végeztek, ez a feladat manapság fontosabb, mint valaha, 
mert az imperialisták fegyverkeznek. A különféle fajú, vallású, társa
dalmi rendszerű népek béketáborában az egyház is hallatja szavát.

A már elhangzott igehirdetéseim újévtől óév estig szólnak. Mind
egyiket bő vázlatban foglaltam össze. Munkámat azzal a reménységgel 
bocsátom útjára, hogy lelkészeknek, gyülekezeti tagoknak eligazítást 
nyújthatok arról, hogy itt és most mit szóljunk és cselekedjünk.

'A békességnek Istene adjon néktek békességet. ’ II. Tesszalonika 
3:16.

Debrecen... Prof. Balajti Béla püspök.”

Új esztendőre-.
„Befejezni és elkezdeni.” Pál apostolt macedón férfi hívta, hogy 

Jer által, és légy segítségül”. Cselekedetek 16:9. Január elsején bol
dog újévet kívánunk egymásnak. Hálát adunk az elmúlt 365 napért 
egyházunk és társadalmunk gyarapodásáért. Pál apostolt Ázsiából Eu
rópába hívták. Egyik kultúrából a másikba, régi korszakból egy újba. 
Egyházunk is leszámolt múltjával, és megtalálta helyét az új világban. 
Veszélyek és remények között hajózunk. Veszély, hogy fenyegetik a 
békét, remény, hogy megőrizhetjük azt. Isten segítségével, közös erő
feszítéssel dolgozunk az 5 éves terv sikeréért, a mezőgazdaság helyett 
a vas és acél országában. Pál apostol nem állt meg félúton, aki hátra
tekint, megcsalja önmagát és embertársait, mert felelőtlen szolga. Ja
nuár elsején örülünk az eredményeknek, és beledőlünk az új munkás 
esztendőbe. Ámen.
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Virágvasárnap:

„Hozsannázók”. A sokaság pedig kiáltott: „Hozsánna a Dávid Fi
ának.” Máté 21:9. Jézus szamárháton érkezett Jeruzsálembe. A Róma 
ellenes tömeg hozsánnázik, mert olyan királynak képzeli Jézust, Aki 
vállalja háborús programjukat, és vezetésével a pogányokra támadhat
nak. Jézus lerántja az úgynevezett hívők igazi arcát takaró leplet, 
amely mögött gonosz emberi szándékok rejtőznek. Jézus megleckézte
ti a háborúra számító hangadókat. Egy új rendszerben, békére való 
helytállásra kötelezi egyházát. Ámen.

Húsvét:
„Békesség néktek”. „Jézus mondta nekik: békesség néktek.” János 

20:19. Húsvét után Jézus háromszor köszöntötte így a tanítványait, 
hogy „békesség néktek.” Egyházunk felelős őrállói 1945-től a békes
ség fejedelméről tanítanak. Jézus tanítványai imádsággal és munkával 
vesznek részt a békeharcban. Örvendezve tapasztaljuk, hogy a gyüle
kezetek sora csatlakozik mellénk. Aláírásokat gyűjtünk, hogy a nagy
hatalmaktól követeljük a béketárgyalásokat. Békességért azok küzde
nek, akik békességet kaptak. Húsvét a megméretés napja, van-e békes
séged? Ha igen, akkor tegyél meg mindent másokért. Ámen.

Áldozócsütörtök:
„Parancs a tanítványokhoz”. „Lesztek nékem tanúim a földön.” 

Cselekedetek 1:8. Áldozócsütörtök a mennybemenetel ünnepe. Az 
emberré lett Jézus utoljára szólítja meg tanítványait: tanúim lesztek a 
földön. Évszázadok óta félreértették Jézus kijelentését. A középkori 
egyház szerint földi életünk egyetlen célja fölkészülni a túlvilágra. 
Mialatt behunyt szemmel imádkoztatott, hívei zsebéből kilopta a 
pénzt. Gazdag, uralkodó, világhatalmú egyház lett. Napjainkban ilye
nek a pietista tévelygők, akik megvetik a földieket, és csak a túlvilág 
szépségeit színezik. Végzetesen hamis irány a „lelkizés”. Áldozócsü
törtöknek az a lényege, hogy Jézus ránk mutat, és küld, hogy lesztek 
nékem tanúim a földön. Tanítványai által munkálkodik az emberek 
között. Napjainkban az egyház fölismerte szolgálatának lényegét, és 
megértette, hogy menj és dolgozz, itt ezen a földön. Ámen.
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Pünkösd:
„Mindnyájan együtt”. „Mindnyájan együtt voltak, és mindenük 

közös volt.” Cselekedetek 2:44. Pünkösd a közösség ünnepe, amelyen 
nem az egyének állnak ki a porondra, és nem egy személyben prédi
káltak. Az „én” szó helyett, a „mi” többes számot használják, vagyis 
közösség által építik a közösséget. Pünkösd a munka gyümölcsének az 
ünnepe. Az Ószövetségben ilyenkor adtak hálát a betakarított termé
sért. A vetés, aratás után megpihentek. Pünkösd a forradalom ünnepe. 
A Szentiélektől megérintett sokaság nekilátott a munkához, és elosz
tották maguk között a vagyont. Megszűnt a gazdagok kiváltsága, és 
fölkarolták a szegényeket. Valóban fölszabadulás történt. Mialatt az 
amerikai imperialisták családokat gyilkolnak Vietnámban, azalatt 
egyházunk diakóniát végez, bélyeget vásárolunk a vietnámi árvák 
megsegítésére. A Szentlélek szabaddá tesz arra, hogy te is hasonlóké
pen cselekedjél. Ámen.

Templomszentelésen:
„Megújulásunk”. „A jótéteményben meg ne restüljünk.” Galata 

6:9. Mai ünnepünkön hálát adunk a templom megújított külső falaiért 
és a berendezésért. Saját munkátok verejtékével, saját adománnyal já
rultatok az építkezéshez és gyakoroltátok a jótéteményt. Isten most ar
ra indít benneteket, hogy ne csak a templom falain belül, a templo
mért, hanem a kívülvalókért is jót cselekedjetek. Isten előtt nincs sze
mélyválogatás, hogy mikor és kit segítsünk, hanem mindenkiért, min
dig kötelesek vagyunk. Befejeződött a templomújítás, holnap becsü
lettel végezzétek munkátokat a hétköznapokban, hogy lássák az embe
rek a ti jócselekedeteiteket. Ámen.

Békevasárnap:
„Fegyver nélkül”. „Nem kard által, és nem dárda által tart meg az 

Úr.” I. Sámuel 17:47. A fíliszteusok béke idején haszonszerzésből, ha
talomvágyból indítottak háborút. A filiszteus Góliát kilépett a sereg
ből, és gúnyolódva háborút provokált: jöjjön ide valaki, hogy megvív
jak vele. Dávid elébe futott, és fegyverek nélkül legyőzte, amiből az a 
tanulság, hogy a támadó háborúk vereséggel végződnek. Isten leveri a 
fegyverkezőket, gyűlöli a milliomosokat, és szereti a békességre igye- 
kezőket. Találkozunk úgynevezett „keresztyénekkel”, akik elzárkóz-
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nak a békeszolgálattól. A pietisták arra hivatkoznak, hogy ők semle
gesek, holott Isten előtt nincs középút. Itt az ideje, hogy a békeszerető 
vallásos emberek a béke ügye mellé álljanak. Már Észak-Amerikában 
is erjedés indult, tömegek követelik a vietnámi háború befejezését, va
lamint az atomkísérletek betiltását. A 37. zsoltár 37. verse világosan 
mondja, hogy a Jövendő a béke emberéé.” Igyekezzünk a megszer
zett békénket megőrizni, a szovjet katonák véráldozatát becsülni, és 
ápoljuk a hőseik sírján nyílott virágokat. Egyházunk hitből való enge
delmességgel fogalmazta meg a békesség teológiáját. Aláírásokat 
gyűjtünk, egyházon belül, és kívül hirdetjük a Bibliát, hogy nem kard, 
se dárda által tart meg az Úr. Ámen.

Alkotmány ünnepe:
„Mindennapi kenyerünk”. „Csendben munkálkodva a maguk ke

nyerét egyék.” II. Tesszalonika 3:12. Leáldozott egy hosszú, szomorú 
korszak napja, amikor augusztus 20-án egy embert, ístván királyt ünne
pelte az ország. Fölszabadulásunk óta augusztus 20-a népünk, alkotmá
nyunk és a kenyér ünnepe! Hogyan történt ez a csodálatos változás? 
Úgy hogy a népnyúzó, kizsákmányolókat haladószellemű fiatalok, és 
megpróbált veteránok váltották föl. Úgy történt, mint Illés próféta ide
jében, aki átadta helyét az ifjú Elizeusnak. Ha jól értjük az igét, akkor 
kibontakozik előttünk a változás szüksége, régi és új között. Tanúi lehe
tünk annak, hogy „Illés elment, Elizeus pedig megjelent”, aki nem a 
múltat kívánta, hanem vállalta az Istentől rámért feladatokat. Fölszaba
dulásunk után alkotmányunkat törvényben rögzítették. Ezen a napon há
lásak vagyunk a friss, illatos kenyérért. Vetés, aratás, betakarítás, mind
egyik az Isten munkája, amibe belevonja a becsületes emberek tevé
kenységét. Isten munkatársai vagyunk. Hálával vesszük az új kenyeret, 
az egész népünk nagy ügyét. Legyenek áldottak azok, akik megtermel
ték, asztalunkra helyezték, és akiket táplál ez a kenyér. Ámen.

Karácsony:
„Öröm és békesség”. „Hirdetek nagy örömet, e földön békesség.” 

Lukács 2:10, 14. Jézus születésekor Betlehem mezőin örömről és bé
kességről énekeltek. A békesség üzenetét hozták le az embervilágba. 
Karácsonykor vizsgáljuk meg magunkat, hogy valóban erre a békes
ségre kívánkozunk, vagy az ajándékozás láza és hangulata uralkodik
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el rajtunk. Ne rontsd el ünnepedet közönnyel vagy önző magatartás
sal! Áradjon reánk a szeretet lelke, hogy ezáltal egyházunk jó hatással 
legyen a világra! Békesség a jóakaratú embereknek! Felszabadulásunk 
óta évenként szebb a karácsony, mert a családok élvezik a nyugalmat, 
fejlődést, valamint az életszínvonal emelkedését. Karácsonykor az 
egyház tanait és szertartásait szárnyalja túl a másokért végzett szolgá
lat. Ajánljuk fel magunkat jó cselekedetekre, amint erre Krisztus pél
dát adott. Ámen.

Óév estéje:
Régi és új. „A régiek beteltek, és most újat hirdetek.” Ézsaiás 

42:9. Óév estéjén fordulóponton állunk, és keressük, hogyan tovább. 
Van, ami elmúlt, van, ami megmaradt, és van ami a jövendőben ra
gyog előttünk. Eltűntek a kizsákmányolok, soha többé nem térhetnek 
vissza. A Szovjetunió is garantálja ezt. Megmaradt az egyházunk, mé
lyült az igehirdetés, a bibliaolvasás és hitvallásos magatartásunk. Egy
házunk megtalálta helyét az új világban, és miután elfogadtuk a bűne
inkért az ítéletet és bocsánatot, új megbízatásokat kaptunk. Mit tarto
gat a jövendő? További lehetőséget a szolgálatra. Hálásak vagyunk, 
hogy államunk tőlünk is elfogadja ezt, és anyagilag támogat bennün
ket. Régi és új azt jelenti, hogy visszafordulás helyett bátran előre a 
jövendő útján. Ámen.

A Konvent elnöksége fölszólította a lelkészeket, hogy ötszáz ta
gon aluli gyülekezetek öt példányban, azon felül 25-30 példányban 
kötelesek megrendelni Balajti püspök „Igazság és békesség” című 
könyvét.

Balajti Béla fogalmazta meg kényes témákban a vezércikkeket. 
Hiúsága és a busás tiszteletdíj ösztönözte arra, hogy szívesen vállalja 
ezt a feladatot. Háromszor remekelt... Károsi születésnapján, Grósz 
János elítélésekor, valamint a generalisszimusz születése és halála 
napján. Ezeket az újság első oldalán, nagy kövér betűkkel hozták.

Magyarország Miniszterelnökének!
A magyarországi Református Egyház vezetői és tagjai mély tisztelet

tel, nagyrabecsüléssel néznek föl Károsi Mátyásra, népi államunk első 
emberére 60-ik születésnapján. Fejet hajtunk a bölcs férfi előtt, aki min
den idejét, erejét nekünk áldozva. kiváló intézkedéssel vezeti népünket a
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reményteli jövőfelé. Népünk forrón szeretett hősét, világszerte ünnepük a 
haladó erők. Mi is csatlakozunk a hatalmas táborhoz. Köszönjük, hogy 
egyházunk gondjainak megoldásában segít, és elfogadja szerény szolgá
latunkat a békéért. ígérjük, hogy hitbeli engedelmességgel segítjük az or
szágépítésben. További sikereket kíván a magyarországi Református 
Egyház képviseletében a Konvent elnöksége. ”

Kényesebb volt Grósz János esztergomi érsek ügye, akit hamis 
vádakkal, valutaüzérkedéssel, illegális papi összejövetellel, államrend 
elleni szervezkedéssel, valamint imperialista ügynökökkel való kap
csolatok miatt négy paptársával 10 évi börtönbüntetésre ítéltek.

Vezércikke aláírás nélkül „A per tanulságai” címen jelent meg.
„Lezárult Grósz János volt római katolikus érsek pere. Békés jele

nünk, és ígéretes jövőnk esküdt ellenségeit ültették a vádlottak padjá
ra. Az állami bíróságtól megérdemelt 10 évet, és a becsületes vallásos 
emberektől nulla osztályzatot kapott. Fájdalom, hogy gyalázatba ke
verte és bemocskolta az egyház tekintélyét, megbotránkoztatta dolgozó 
népünket és a római katolikus közvéleményt is. Református egyházunk 
elhatárolódik tőle, és tántorodás nélkül, szilárdan áll a béke és szocia
lizmus ügye mellett. A kapitalizmust halálos csapás érte, és a nagytő
kések soha nem térhetnek vissza.

Az érseket és bűntársait amerikai imperialisták bujtogatták, a dol
lár csábítására föladta teológiai józanságát, a hit alaptételét és dolgo
zó népünk érdekeit. Esetéből a római katolikus egyház is tanulhatott. 
Értesülésünk szerint a római katolikus Püspöki Kar is fokozott mér
tékben törekszik az állam és egyház közötti Egyezmény betartására. 
Megalakították az Opus Pacis római katolikus békeszervezetet. "

Balajti fogalmazta meg az orosz generalisszimusz 71. születésnap
jára írt köszöntőt és a nekrológot is.

„ Az egész világ szeme a Kreml toronyórájára tekint. Mi is csudál- 
juk a lumen mundit, a világ világosságát. Megnyugtatott bennünket a 
tekintélyes, nemzetközi politológusoknak adott válasza a kérdésre, 
hogy közelebb van-e hozzánk a III. világháború, mint tegnap? Nem, 
mert a hatalmas béketábor előtt meghátráltak a fegyverkezők. ” „A vi
lág népei tisztelettel és hálával ejtik ki a zseniális vezér nevét. ”

A nagy vezér halálakor megrendültén siratta el a pótolhatatlan 
veszteséget.



276

„Mély meghatódottsággal áldozunk a velünk szomszédos nép ki
váltságos nagy vezére, élő és erőt árasztó emléke előtt. Isten különös 
jótéteménye, hogy olyan vezetőt adott a világnak, aki utat mutatott, és 
elszántan őrizte a békét. A gyászba borult magyar nemzet nagy veszte
sége miatt, a népekkel együtt siratja fényes csillagát. Minden barátja 
hálával és büszkén emlékezik reá. ”
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Ami volt, ugyanaz, ami lesz
Prédikátor 1: 9.

Budapesti tavasz

Magyarországon 1956 tavaszán Károsi elvtárs körül hűlni kezdett 
a forró légkör. Úgy csinált, mintha nem sejtené ezt, és erősebben mar
kolta a kormányzás gyeplőjét. A generalisszimusz életében „tiszta volt 
a helyzet és a levegő”, mert egyetlen kéz markolta a kommunizmust, 
és az emberiség a III. világháború árnyékában fegyverkezett. Az em
berek félelemből munkaversenyeztek, és a Párthoz való hűségüket bi
zonygatták. A megélhetési gondokat azzal szépítették, hogy ne éljük 
föl a jövendőnket. A generalisszimusz utasításait mechanikusan vég
rehajtották vagy kijátszották. Az ötéves tervet papíron mindig 100 % 
fölött teljesítették.

Moszkvában a generalisszimusz halála után élet-halál harc kezdő
dött a hatalom megkaparintására, végül kerten vívtak a porondon. 
Rucskó elvtársnak a pártkongresszuson ígérgetésekkel és fenyegeté
sekkel sikerült fölül maradni, leghűbb barátait eltüntette, és a párt-, 
valamint kormányelnöki székébe ült. Az összes politikai, gazdasági, 
szellemi csődöt a megholt generalisszimuszra borította.

- Elvtársak, ha őszintén, reálisan táljuk föl helyzetünket, akkor 
olyan dolgokat is kell mondanom, amelyek kissé kellemetlenek. Kö
zösen és bátran fogjunk a hibák javításához, amit elődeink elrontottak.

Magyarországon az állami vezetők, hivatalnokok, értelmiségiek az 
állandó fenyegetés árnyékában dolgoztak. A képzetlen, morális érzék 
nélkül hatalomra jutott emberek bevezették a parancsuralmat, hogy el
takarják alkalmatlanságukat, maximálisan, gondolkodás nélkül teljesí
tették a felsőbb szervek utasításait. Népiesen úgy jellemezték őket, 
hogy „biciklista típusú emberek, aki felfelé hajlongnak, lefelé pedig 
taposnak.” Károsi volt Magyarországon maga a Párt, és a Párt egyenlő 
volt Károsival, aki soha nem téved, és ha téved, akkor is igaza van.
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A moszkvai pártkongresszus határozatait értetlenül fogadták, ép
pen Károsira bízták az ártatlanul kivégzett kommunisták rehabilitáció
ját, amiért az elvtársak pánikba estek. Az öreg, tapasztalt, önimádó ró
ka hűséggel szolgálta Moszkvát, akitől függött a sorsa. Összehívta 
Központi Bizottságát, hogy visszaállítsa és megerősítse pozícióját.

- Elvtársak! Moszkvai barátaim egy kényes probléma megoldását 
bízták rám. Részben érthető, hogy éppen reám esett a választásuk, 
mert olyan pártvezér vagyok, aki súlyos, évtizedes börtönt szenvedett 
a kommunizmusért, és aki a vérbíróság szemébe vágta az igazságot. - 
Károsi az orosz mesterétől tanult, és minden hibát a holtakra és élőkre 
hárított. Szemrebbenés nélkül hazudott. - Elvtársak egyedül tiltakoz
tam a törvénytelen kivégzések ellen. Kérem, hogy Nagy Ivánt, akit 
jobboldali elhajlással mocskoltak, vegyük vissza a pártba. Kárpótoljuk 
az elítélteket, exhumáljuk a kivégzetteket. Soha többé nem engedem, 
hogy ilyen történhessen!

A járószalagon terelgetett, haszonleső kommunisták elbátortala
nodtak. Miért végezték ki? Mi volt a bűne, és ki azért a hibás? Károsi 
önvédelme ingerelte a párttagokat és pártonkívülieket. Rágalmazó je
lentéseket küldtek Moszkvába Nagy Ivánról éppúgy, mint Károsiról.

Károsi idegeskedett munkatársaival, jakut feleségével nyilvánosan 
is civódott, aki titkos jelentéseket küldött róla. Paranoiás feleimében 
éjszakánként gyötrődött, személyesen ellenőrizte őrizőit. Majdnem el
sírta magát, amint látta, hogy hatalmas mosolygó képeit leszedik az 
utcákon, a hivatalokban, és Rucskó elvtársét rakták helyébe. A Köz
ponti Vezetőség ülésén határozottságot erőltetett magára, és elszajkóz
ta az agyoncsépelt szavait:

- Elvtársak! Szorosabbra zárni a sorokat, nehogy az ellenség ban
dája beférkőzzék. Pártunk és kormányunk jól dolgozik, Moszkvában 
bíznak bennem, és a hibákért felelősségre vonjuk a bűnösöket. - A ta
nácskozást vallási témával zárta. -Elvtársak, a marxista ideológia és a 
vallás olyan, mint a tűz és a víz. Lehetetlen a konfúzió, de különbséget 
teszünk vallás és klerikális reakció között, tehát vallásos embereket is 
bevonhatunk a szocializmus építésébe és az egyház lebontásába.

Ez volt Károsi elvtárs utolsó megnyilvánulása Magyarországon, 
mert másnap „forró dróton” Rucskó elvtárs üzenetét vette: „ Tíz nap 
szabadságra feleségével együtt azonnal repüljön Moszkvába." Meg-
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örült neki, nem Nagy Iván kérdőjeles kommunistával, hanem vele tár
gyalnak fontos ügyben. Kommunista zsargonban a „szabadság és fele
ség” elterelő szavak a lényegről. Magához rendelte munkatársait, és 
megparancsolta nekik, hogy hivatalos távolléte alatt újítsák fel budai 
villáját.

- Rövidesen visszajövök Moszkvából, és rendet csinálok az inga
dozó párttagok között, akiket behálózott az ellenség. Felhatalmazom 
Kerő elvtársat, hogy távollétem alatt, nevemben intézkedjen.

Összecsomagoltak. Értékeit, aranyrúdjait természetesen a páncél
szekrényében hagyta, mert ezek Moszkvában nem kívánatosak. A 
nyilvánosság kerülése okából hajnali ötkor ültek autóba. Ávósok kí
sérték Ferihegyre. Megérkeztek a repülőtérre. Odafordult a kísérőihez:

- Ha visszajövök, rendet csinálok. - Miután észrevette a TU 104- 
es mellett vigyázó orosz katonákat, nagyon megijedt, mert a parancsá
ra kivégzett szellemarcok vonultak el előtte, és azt lehelték rá, hogy 
„most téged visznek a mészárszékre”. A katonák rászóltak:

- Szálljon föl, Károsi elvtárs!
Begörcsölt, képtelen volt megmozdulni.
- Nem szállok föl - nyögte.
- Nem érti, hogy szálljon föl? - Megmarkolták a karját.
Őrjöngött, és rugdalózott.
- Engedjetek! Haza akarok menni.
Négy orosz katona teketóriázás nélkül kezénél, lábánál fogva rán

gatta föl a lépcsőkön, bevágták a repülőbe, és lekötözték a ülésbe. Fe
lesége sikoltozott.

- Ne bömböljön az elvtársnő, mert csuklyát húzunk a fejére.
Moszkvában rövid pórázra fogták a szerencsés pártvezért, akit 

1945-ben rendeltek vezérnek Magyarországra, mert a szovjet földön 
maradt elvtársait ezalatt sorra kivégezték. Szibériában a kínai határ 
mellé száműzték friss levegőre. Kicsi falucskában, közkútról hordta a 
vizet étkezéshez, mosdáshoz, kis boltocskában alkudozott a bevásár
láskor. A kórházban vívódott önmagával, ideológiával és elvtársaival. 
Utolsó szavai ezek voltak:

- Visszamegyek, és rendet csinálok Magyarországon.
Ezt a tervét 1 %-ra sem tudta teljesíteni, mert őt is elragadta a ha

lál.
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Hitvallók és megalkuvók

A lelkészek prédikációját és viselkedését többszörösen ellenőriz
ték. A gyülekezet tagjai és a kollegák között besúgok figyeltek. Az 
esperes szabályos időnként jelentkezett az ÁÉH vezetőjénél. A ta
nácselnök, a körzeti rendőr, a boltos, a hivatalnok feladata is volt az 
ellenőrzés. Az ÁÉH megyei vezetője a legszigorúbb titkossággal 5 
példányban küldte jelentéseit a megyei pártbizottságnak, onnan az agi- 
tációs propaganda osztálynak Budapestre, ahonnan a Belügyminiszté
rium illetékes főosztályára továbbították.

A megtért lelkipásztorok többsége a Betlehemi Szövetséghez tar
tozott. A generalisszimusz halála után lazult a diktatúra. Kisebb- 
nagyobb keresztyén csoportok találkoztak. A nyomozószerveknek rit
kán sikerült elkapni valakit, akiből ígérgetésekkel, fenyegetésekkel 
próbálták kisajtolni, hogy hányan, kik voltak az összejövetelen, és mi 
volt a téma. A hívők ügyesen konspiráltak. Például Csathó Mihály ne
vét „ Miskácsira” rövidítették. Az összejövetel meghívóit Kovács Zol
tán különböző városokban dobta postaládába: „Március 18-án pénte
ken délután két órakor a debreceni nagyállomásnál vár Zoli.” Kovács 
helyett Vadas Imre és Barna László vegyültek a járókelők közé, és 
amikor hívő testvérre találtak, a fülébe súgták: „Azonnal tűnj el, ezt 
meg tépd szét!” A kézbenyomott papírszeleten volt a hely és dátum: 
Debrecen, Tímár út 18. 3 óra. Martfűy professzor háborgott a „farize
us betlehemistákon”, hogy beülnek a kocsmába, fröccsöt rendelnek, 
bele se kóstolnak, hanem beszélgetnek és imádkoznak. Valaki rákér
dezett: „Ez is bűn. professzor úr?”

Vajda Ágota lakásán Csathó Mihály II. Mózes 32:16. alapján 
szólt.

Mózes fénylő arccal leszállt a Sinai-hegyről, odafent átvette a tíz 
parancsolatot, ami ezzel kezdődik: „Én vagyok az Úr, a te Istened. ” 
Míg Mózes fent az Isten közelében, lent a választott nép aranyborjú
hoz imádkozik. Mózes rájuk dördül, mint a villámlás: „Aki az Úré, ide 
hozzám, a többieket pedig öljétek le! Isten üzenete érthető: az Ószö
vetségben Izraelt választotta arra, hogy az élő Istennek szolgáljanak.
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Az Újszövetségben a Krisztust hívők kötelessége, hogy ne önmagukat, 
pénzüket, ateizmust, „aranyborjút” imádják, hanem egyedül a Meg
váltó Krisztust. Kinek szolgálsz testvérem? Nincs fél hívő, fél hitetlen, 
nincs keveredés a sötétség és világosság között, nincs középút, csak a 
Krisztus keskeny ösvénye vagy a Sátán széles országúja. Isten kiválo
gatja a búzát és konkolyt. Különbséget tesz a béres és a pásztor, a bé
kepapság és a hitvallók között. Az erő és hatalom nem ott van, ahol a 
tömeg, ahol az aranyborjú, hanem ahol az Isten. Jézus az élet, ördög a 
halál. Az Úr szolgái Mózeshez gyülekeztek, és megmaradtak. Jézus hív 
téged: jöjjetek énhozzám. Aki hisz a Fiúban, örök élete van, aki nem 
hisz, elkárhozik.

A társadalom, az egyház, az ébredés tematikáját most is Kerekes 
Péter elemezte.

Látszatvilágban élünk, amiben délibábok hitegetnek, hogy lendü
letben az ország, 120 %-os munkaverseny, hangzatos jelszavak mind 
erkölcsi, családi, szellemi, gazdasági csődöt takarnak. Hazudják a tö
meggyűléseken, hogy önként jöttek ide, hazudják a szabadságot, és tí
zezreket telepítenek ki, hajtanak kényszermunkára, vagy börtönre, ha
lálra ítélik őket. Üresfejű diktátorok parancsolgatnak, és szaktudás 
helyett, társadalomban és egyházban párthűség alapján jelölik ki a 
vezetőket. A karrierista békepapok meggyőződés nélkül beszélnek. 
Látványos esperesi, püspöki, professzori, díszdoktori ünnepélyeken ju
talmazzák a megalkuvókat. A bárányokból lett farkasok szocialista 
tévtanításokkal igazolják magukat, de a Biblia ellentmond nekik. Sze
rintük Isten kegyelme kívülről munkálkodik befelé, vagyis a világból 
sugárzik megváltó erő az egyházba, holott az egyházban lévő kegye
lem, Jézus Krisztus fénye ragyog ki a világba.

Az ébredés népének nagyobb része a történelmi egyház tagja. Va
sárnaponként meghallgatják a fejükre hulló dörgedelmet, a pietizmus 
tévelygéseiről. A felébredtek közül némelyek félelemből vagy karrieriz
musból a békepapsághoz húzódtak. A jóérzésű emberek undorral for
dulnak el a megalkuvóktól. Ébredésünket bibliai történettel illusztrá
lom: Isten kiválasztotta Saul királyt, és Szentlelkével fölkente. Saul az 
Úr iránti engedelmesség helyett önmagának emlékoszlopot emelt, ezért 
Isten visszavonta Lelkét tőle, és Dávidot hívta el királyságra Saul bűn
bánat helyett, Dávidot üldözi, Pál apostol szavaival a test szerint való



282 

békepapság nekitámad a lélek szerint való ébredésnek. Az államegyház 
üldözi a keresztyéneket, akiknek életében, családjában, munkájában és 
nemzetében cselekszik az Úr Jézus Krisztus. Bennünket is kísért az ön
zés, a versengés, a karriervágy, félelem, tisztátalanság és pénzsóvárgás, 
de a Szentlélek által újra megmosódunk Krisztus vérében, újra Neki 
szánjuk magunkat, és hisszük bűneink bocsánatát. Mennyei Atyánk ígé
ri: „Én terólad el nem feledkezem, háborgatóidat én háborítom meg, és 
megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem 
szégyenülnek. ” Ézsaiás 49:14, 23, 25. Az ébredésben extatikus rajongá
sok, fanatikus tévelygések és törvényeskedők is feltűnhetnek Besúgók is 
ülhetnek közöttünk. Igehirdetésünket jelek és csodák kísérhetik, közöt
tünk lévő Márta néni a nyelveken szólás lelki ajándékát kapta, és ha az 
Urat dicséri, a gyülekezetei építi, akkor nagy áldást jelenthet. Mit te
gyünk tehát? Bűnbánattal szánd oda magadat az Úrnak, hidd el, hogy 
megbocsátott, és ha kérdeznek vagy a Szentlélek kényszerít, akkor valld 
meg nyilvánosan a Krisztusba vetett hitedet.

Az összejövetel beszélgetéssel, imaközösséggel zárult, és megint 
fölvetődött a nagy kérdés, hogy mi lesz Balajti Bélával.

- Isten titka. Mi csak annyit tudunk, hogy Krisztus kegyelme 
örökkévaló, és a bűnbánó tékozló fiút hazafogadta édesatyja. Isteni 
csoda lenne,-ha Balajti püspök megtérne.

Elfogadták, hogy legközelebb Budapesten találkoznak. Kettesével, 
hármasával léptek ki az ajtón, és az utcán „nem ismerték” egymást.

1956 áprilisától újra föllobbant az ébredés. Az emberek belecsö
mörlöttek az ateista ideológia önmaga dicsőítésébe. Budapesti és deb
receni hívő teológusok találkoztak egymással. Beadványt küldtek a 
Konvent elnökségére, hogy a tévtanító professzorok önként távozza
nak. Hitvalló lelkészek fogalmazványt nyújtottak be az Állami Egy
házügyi Hivatalba missziói szabadságért. Balajti óráin lábdobogással 
fejezték ki nemtetszésüket. Rákvörösen felugrott, és kirohant.

Kerekes Péter és Horváth Tibor lelkészek hatvanoldalas memo
randumban bírálták a hamis teológusokat, akik úgy képzelik, hogy 
„minden gonosztevő jó az Úr szemében, és gyönyörködik azokban."

A római katolikus egyházban is evangéliumi erjedés indult. A hit
valló értelmiségiek, lelkészek, teológiai tanárok megfogalmazták a 
Hitvalló Egyház Magyarországon nyilatkozatot:
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Az egyház Krisztusnak látható és láthatatlan teste. Sorsdöntő órá

ban Uráról bizonyságtételre kényszerül. A világ megváltása egyedül 
Jézus Krisztusban adatott. Ellenkezik az optimista materializmus fej
lődés elméletével. A magyarországi egyházkormányzat lefékezte leg
fontosabb kötelességünket, a missziót. Az ateista állam iránti szimpá
tiából a szolgáló egyház kiszolgáló vallás lett. Az igehirdetést politikai 
célok propagálására züllesztették. A biblikus teológiát államellenes
nek, az élőhitű keresztyéneket tévelygő pietistáknak degradálták. A 
diktatórikus klikkuralom megrabolja Krisztus uraságát. Indokolatlan 
pazarlással és visszaélésekkel gazdálkodtak. Jellemző, hogy a békepa
pok jövedelme aránytalanul magas, a többség szégyenteljesen ala
csony fizetésért dolgozik. A világkeresztyénséggel szűk körű kis cso
port érintkezik. Ilyen körülményekben nem tudjuk elfogadni minden 
esetben az egyház döntéseit, mert Krisztussal kerülnénk szembe. „Is
meri az Úr az övéit, álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét 
vallja. ” II. Timotheus 2:19.

Ebben az ortodox és neológ, karizmatikus és konzervatív keresz
tyének Isten Szentlelke által közösséget vállaltak egymással. Ezt a 
nyilatkozatot angol és német nyelven becsempészték Galyatetőre is, 
ahol az Egyházak Világtanácsa ülésezett. Fölsorolták a különböző he
lyeken tartott evangéliumi csendes napok adatait.

Magyarországot 1948 után teleszórták vörös csillagokkal, Marx, 
Engels, Lenin, Károsi és a bajuszos generalisszimusz fényképeivel. 
Újságok, filmek, könyvek, tudósok, írók, értelmiségiek mind a kom
munizmust terjesztették, amivel „újabb csapásokat mértek az amerikai 
imperializmusra”. A haladószellemű békepapok vasárnaponként 
ugyanazt prédikálták, hogy Jézus nem uralkodni, hanem szolgálni jött, 
és arra igyekezzünk, hogy az emberek lássák a mi jócselekedeteinket.

A lakosság valami többet várt ezeknél. Az írók, gondolkodók va
lamilyen ideológiai, művelődési kiutat próbáltak keresni. Isten megbá
torította a hitvallókat is. A tiltás ellenére gyermek-, ifjúsági és gyüle
kezeti evangélizációkat, körzeti csendes napokat szerveztek. Rákos- 
szentmihályon Szilasi Béni, a volt Betlehemi Szövetség főtitkára 
olyan erővel, átéléssel mutatott a keresztfán vonagló, vérző Krisztusra, 
mintha éppen akkor feszíttetett volna meg. Székesfehérváron hiába 
ijesztgetett rendőrséggel az esperes, Kovács János vasúti mérnök csa-
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ládi házában hetenként 60-an, 80-an húzódtak Jézus lábaihoz. Isasze
gen a budapesti püspök szándéka ellenére országos ifjúsági konferen
ciát rendeztek, és áldották az Urat, hogy 18 fiatal átadta szívét Jézus
nak. Ónodon nem fértek be az Úr házába, ezért a templomkertben 
hangos bemondón hallgatták az evangéliumot. Réiközberencsen Bere
gi Károly 320 gyermeket gyűjtött Jézushoz. A Vaja községben tartott 
csendes napon templomban, és hűvös kertjében hangszóró által jutott 
el az evangélium, és 2500-an énekelték: "A Szentleiket ne űzzed el, Jé
zushoz hív, tudod te rég. Hív a világ, választanod kell. Mikor teszed, 
mért nem ma még? ”

Szabolcs-Szatmár megye ÁEH előadója szigorúan titkos tanul
mányt küldött Budapestre.

„Jelentem, hogy Vaja község lakosságának kétharmada megtért. 
Augusztus 19-én reggel 8 órától 20-án este 9 óráig a legbigottabb, le
tűnt személyiségek azért szerveztek csendes napot, hogy megrontsák 
az állam és egyház között speciálisan a mi területünkön lévő jó vi
szonyt, mellőzve Balajti Béla püspök irányítását. Ezen csendes napot 
megelőzve tavasz folyamán keresztelő, névnap, esküvő alkalmával tar
tottak nagy létszámú betlehemista összejöveteleket. A résztvevők gya
log, kerékpáron, szekéren, bérelt autóbuszokon, vonaton érkeztek a 
következő 21 lakóhelyről... Név szerint a következő nyolc lelkész pré
dikált... Jelen volt még Csathó Mihály volt egyetemi tanár, két or
vos... valamint 39 lelkipásztor, név szerint... Memorandumot küldtek 
a Konventhez, az ÁÉH-hoz, hogy a maguk igazát keressék, ami fabat
kát sem ér, mivel teljesíthetetlen. Kérem az elvtársakat, hogy a hanga
dókat büntessék meg. Nyíregyháza, 1956. augusztus 22?'

Miskolctapolcán két napon át, hívő lelkészek tanácskoztak. Gönc- 
ruszkán abaúji és borsodi lelkészek gyűltek össze. Váncsodon az öreg, 
tekintélyes Nagy Pál Bihar megyében lakó testvéreket tanácsolt és bá
torított a hitre.

Balajti püspök lebénult. Nagy István tanácsosa unszolására és kí
séretében a Mester utcai templom leghátsó padjából hallgatta Perényi 
József evangélizációját. A püspöki hivatalba naponként kézbesített a 
posta hitvalló tiltakozásokat, javaslatokat, bizonyságtételeket. Nagy 
István csak a lényegüket foglalta össze püspökének, mert az Állami 
Egyházügyi Hivatal beintésére vártak.



285

A püspök augusztus 25-én elnökségi ülésre utazott Budapestre. 
Sértette, hogy az eddigi mély hajlongások elmaradtak. Áhítat után 
megtárgyalták a napirendet. Az egyház felelős őrállói lemaradtak a 
társadalmi és egyházi eseményekről. Talán nem is akarták észrevenni, 
hogy más szelek fújnak. Visszautasították a memorandumokat, mert a 
tekintélyüket, egzisztenciájukat féltették. Megszokták, hogy éveken át 
mély tisztelettel és abszolút hálával vették körül őket, mint legböl- 
csebb tanítókat. Mit szól az állam, ha kiderül, hogy bűnöket, tévedé
seket olvasnak a fejükre?

A sajtóügyet dr. Dobos István adta elő. Szíve mélyén evangéliumi 
ember volt, de a félelem és a karriervágy miatt úgy viselkedett, mint 
egy haladószellemű békepap. Azzal kezdte, hogy Szennyesi Sándor 
lemondott az „Üzenet” felelős szerkesztőségéről, beállt a Magyar Rá
dióhoz. Az új felelős szerkesztő kiegyensúlyozottabban foglalkozik a 
missziói félreértésekkel, elsietett vagy idejét múlt szabályrendeletek
kel, valamint rosszul értelmezett törvényekre hivatkozással az úgyne
vezett csendes napok ügyével.

A székesfehérvári esperes kapott szót.
- Főtiszteletű Konventi Elnökség! Dobos István előadó úr pontat

lanul fogalmazott, mivel referendumában megkérdőjelezte hitből fa
kadó döntéseinket és államunkkal egyetértésben hozott szabályrende
leteinket. Kifogásolom például, hogy Kovács János betlehemista mér
nök tisztában volt azzal, hogy Székesfehérváron törvénytelenül házi 
összejövetelt szervezett. Az istentisztelet méltó helye nem a magán
ház, hanem a templom. Falra hányt borsó volt, hogy megtiltottam ne
ki. Meddig tűr a magyar államvasutak vezetősége ilyen mérnököt? 
Balajti püspöknek átnyújtottam azt a jegyzéket, hogy hol, kik, hányán 
gyűltek össze. Hivatalból jelentettem az ÁÉH-nak.

A nyíregyházi esperes ugyancsak kikelt magából.
- Fölháborító, hogy augusztus 5-én Vaja községből három presbi

ter fölkeresett: „Betlehemista csendes napot tartunk augusztus 19-én 
és 20-án.” Volt képük engemet is meghívni szolgálatra. Határozottan 
letiltottam, és most tessék figyelni, pimasz cinizmussal, pietista gőg
gel fenyegettek: „Esperes úr, a csendes napot megtartjuk, örüljön, 
hogy nem borítjuk magára az íróasztalt.” Összecsődítettek vagy 3000 
embert és 39 papot. Megzavarták az utca forgalmát, mert az állomás-
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tói a templomig kígyózó sereg hangosan énekelte: „Föl barátim, drá
ga Jézus zászlaja alatt. Rajta bátran, megsegít és diadalmat ad. Je
lentettem az ÁEH-nak. Kérdezem én: hol van ilyenkor a karhatalom?

Bárány József budapesti esperes, teológiai előadó valamikor meg
tért, középkorú tudós férfi volt. Véleménye szerint a komolyan meg
tért hívők nőttek föl az egyházkormányzat teológiájához. Nyugodt 
maradt.

- Főtiszteletű Elnökség! Hívjunk össze konferenciát, és beszéljük 
meg a különféle irányzatok képviselőivel!

Dobos István teológiai tudásával, gyakorlati képességeivel kitűnt a 
többiek közül. Csöndesítette a fölkorbácsolt indulatokat.

- Főtiszteletű Elnökség! Soha senki nem állította, hogy a törvé
nyesen alkotott, ma is érvényben lévő Missziói Szabályrendelet töké
letes. A kommunizmus dinamikus és nem statikus eszme, amit bizo
nyított Moszkvában a legutóbbi pártkongresszus. Tévedés úgy beállí
tani az új reformátori teológiát, hogy nem kell csinálni semmit. Bűn
bánattal és reménységgel evangéliumi szellemben fáradozzunk, idő
szerű problémáink megoldásában!

Miután befejezte, nyugalom helyett az elnökség tagjai lázba jöttek. 
Túlbeszélték, vádolták egymást, állítottak és cáfoltak, mintha Balajti 
ott se lett volna. Ceruzájával asztalát kopogtatta, és nagy nehezen 
csöndet teremtett.

- Köszönöm az eleven, aktuális hozzászólásokat. A hibák kiküsz
öbölhetők, ha önmagunkba fordulunk. Elhatárolódunk a törvénysérté
sektől, magukra vessenek a szabálytalankodók! Továbbra is támogat
juk a közösségi gazdálkodást. Ülésünket bezárom, a legközelebbit ok
tóber 22-re hívom össze ugyanitt.

Egy nappal hamarább, október 21-én utazott föl Budapestre, hogy 
az elnökség anyagát előkészítse. Az utcán valami vibrált a levegőben. 
Másnap, 22-én az elnökség tagjainak több mint fele hiányzott. Határo
zatképtelenség miatt az ülést november 15-re elhalasztotta.

Este beült a moziba kikapcsolódni.
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„Forradalom és ellenforradalom”

Október 23-án kitört a forradalom. Balajti püspök konventi ven
dégszobájából kimozdulni sem mert. A kommunisták többsége meg
kövült szocialista volt, akik csak Károsi és az orosz generalisszimusz 
vezetésével képzelték el a jelent és jövendőt. A reformista kisebbség 
Nagy Iván miniszter mellé sorakozott, és a magyar népiélek, a magyar 
történelem, a gazdasági és ipari összetevők figyelembevételével kí
vántak szocializmust építeni. Kiszivárogtak Károsi hibás döntései, ami 
feszültséget okozott a pártban és társadalomban. Nagy hiba volt Kerő 
helyettes kinevezése is.

A Közgazdasági Egyetem diákjai a magyar nemzeti sorsról vitat
koztak, és megalakították a Petőfi Kört, amit a rendőrség betiltott. 
Összejöttek illegálisan, kritizálták a kommunista torzulásokat, a szán
dékosan geijesztett bizonytalanságot, a besúgási rendszert és a karrie
risták mohó túlkapásait. Az illegális Petőfi Kör létszáma növekedett, 
az Irodalmi Újságban értelmiségiek mutattak rá a hibákra és megoldá
sokra. Lengyelországban szovjet katonaság tiporta le a munkások lá
zadását, aminek Magyarországon az lett a következménye, hogy a bu
dapesti egyetemisták otthagyták a Kommunista Ifjúsági Szövetséget, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Sopron ifjúsága követte példájukat. A rendőr
ségtől fölvonulási engedélyt kértek és megkapták.

Budapest, 1956. október 23. délután 3 óra. A fölvonuló fiatalok
hoz polgárok tömege csatlakozott. A Petőfi-szobornál fiatal színész 
szavalta el a magyar költő népszerű versét: „Talpra magyar, hív a ha
za. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a 
kérdés, válasszatok... ”

Innen a Bem-szoborhoz vették az irányt, és a Himnusz eléneklése 
után antikommunista jelszavakat skandáltak: „Ruszki, mars ki!” „Ká
rosít a Dunába, Nagy Ivánt a kormányba!” „Lengyel-magyar határt!” 
A széles utcán, rendezett sorokban hatalmas tengerré duzzadt tömeg 
élén óriástermetű munkás haladt, kezében piros-fehér-zöld zászló, kö
zepéből kivágták a vörös csillagos címert. A középületekről leverték a 
kommunisták fényképeit és a vörös csillagot. A Hősök tere szélén tér-
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peszkedő monumentális generalisszimusz-szobrot lángszóróval dara
bokra vagdalták, csak két csizmaszárát hagyták ott, budapestiek sze
rint azért, hogy december 6-án a Mikulás majd belerakja csokoládéját. 
Kerő elvtárs a Rádióban szónokolt.

- Elvtársak! Magyar dolgozók! Fővárosunk békés utcáin kútmér
gező csőcselék üvöltözik. Népünkért felelős pártunk parancsot adott 
fegyveres testületeinknek, hogy a törvényes rendet azonnal és minden 
eszközzel állítsák helyre, a bűnösöket pedig idézzék a törvény elé.

Az ablakokból a felvonulókat éljenezték, nemzeti zászlókkal inte
gettek. A hosszan kanyargó sor befordult a Bródy Sándor utcába, és 
követelték, hogy a Rádió olvassa be kiáltványukat. Ávós sortűzzel vá
laszoltak reá, piros vér folyt a pesti utcán. A foldühödött nép megost
romolta a Rádiót. Az utca kövezetén haldoklók vonaglottak, sebesül
tek jajveszékeltek, de kegyetlen tusával bevették az épületet, és meg
szólalt az adás: „Itt a szabad magyar Kossuth rádió.” Ujjongott a nép, 
a gyárakban, hivatalokban, kórházakban, munkástanácsok alakultak, a 
református egyházban pedig Intéző Bizottságot szerveztek. Faluk és 
városok utcáin besúgók titkos jelentéseit sodorta a szél. Október 24-én 
a sajtó világgá röpítette, hogy megalakult a szabad, független magyar 
nemzeti kormány Nagy Iván elnökletével. Honvédelmi minisztere 
Magyari Pál, aki szovjet partizánokkal harcolt a fasiszták ellen. Ma
gyarország kilépett a Varsói Szerződés tagállamainak közösségéből.

Október 25-én szovjet harckocsioszlop dübörgött végig az Andrá- 
ssy úton. Csikorogva fordultak a Duna felé, és az orosz katonák 
megkérdezték, hogy ez-e a Szuezi-csatorna? Mert a szuezi válság 
megoldására vezényelték ki őket. Egyiptom kártalanítást fizetett a 
nagyhatalmaknak, államosította Szuezt. Anglia háborúval fenyegető
zött, az USA elnökválasztási kampány miatt tartózkodott a katonai be
avatkozástól. A Duna-parton lévő szovjet harckocsikra magyar fiata
lok ugráltak föl és nemzeti színű szalagot kötöttek az ágyúcsövekre. 
Paroláztak, ölelkeztek a szovjet katonákkal, akik átálltak a magyar 
forradalom mellé. Október 27-én az orosz és magyar delegáció tűz- 
szüneti egyezményt kötött. A kommunisták lapítottak. Elhúztak vala
merre, vagy beolvadtak a forradalmárok közé. A felelős egyházi őrál
lók és békepapok egymásután nyújtották be lemondásukat az Intéző 
Bizottságnak.



289

Balajti lelke összezavarodott a szobájában, és félt kimozdulni. Lá
ba alatt mozog, csúszik a talaj. „Mibe, kibe kapaszkodjon?” Telefonja 
után nyúlt. „Halló, Vadász elvtárs, Debrecen?” Csönd. „Halló, Garami 
Károly AEH-elnököt keresem.” Csönd. Külön vonalon tárcsázza a tit
kos számot. „Halló, itt Meszmer! Meszmer vagyok! Halló...” Valami 
recsegést hall, mivel az operatív bizottság föemberei már „elolvad
tak.” „Halló, Meszmer vagyok!” Zúgás, recsegés után kagylóját bele
vágta a készülékbe. „Piszok banda! Szétpattan a koponyám.” Olomsú- 
lyú fejét az asztal lapjába ütögeti. „Félek Zsófitól, félek Évától, félek 
az egyháztól. Félek önmagámtól” - marcangolódott. Kábultan nézett 
körbe, hogy valamivel véget vessen az életének. Polcáról levette bőr
kötéses püspöki aranyszegélyű Bibliáját, belelapozott, de összecsukta, 
mert nem szólott hozzá az Úr.

Bereczki Ottó századosi rangban az orosz parancsnokság kötelé
kében működő ÁVO ügynöke volt. Fölkészítése után a szovjet nagy
követség, valamint az ÁVO összekötő tisztjeként szolgált. Legényére 
hagyta Budán a furdőmedencés villáját:

- Ha keresnének, mondd, hogy rám találnak a tüntetők soraiban.
A szovjet nagykövetségre fűtött. Az operatív bizottságból, és Köz

ponti Vezetőségből nyolcán verődtek össze, mint viharban elázott 
madarak. Egymást lesték, hátha valamelyikük megmagyarázza ezt a 
derült égből villámcsapást. Szégyen vagy dicsőség, hogy ide menekül
tek? A katonai attasé belépésére önkéntelenül felálltak. Az attasé ba
rátságos, és határozott volt.

- Foglaljanak helyet az elvtársak. Számítottunk a jövetelükre. Miért 
hamuszürkék és hallgatagok? No, egy kis orosz vodka megpirosítja az ar
cukat. Néhány perc múlva egymásra emelték poharaikat. - Andropovics 
nagykövet elvtárs személyesen találkozott volna önökkel, de közbejött 
valami sürgős elfoglaltsága. Megbízott, hogy tájékoztassam az elvtársa
kat. A Szovjetunió békeszerető állam, felelős a magyar dolgozókért, és 
segíteni fog a csőcselék szétoszlatásában. Szó sincs róla, hogy az imperia
lista háborús uszítok beleavatkoznának a mi ügyeinkbe, mert félnek tő
lünk. A Potsdamban 1945-ben kötött nemzetközi egyezmény biztosítja, 
hogy a II. világháború után Kelet-Európát barátként öleli magához a 
Szovjetunió. Hangsúlyozom, hogy az imperialisták nem avatkoznak a 
szocialista államok belügyeibe, mi sem az övékébe. Moszkvában a párt-
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vezetőség aggódik a budapesti események miatt, és ha a magyarországi 
elvtársak segítségért fordulnak hozzá, akkor a Szovjetunió bármilyen 
eszközzel kész helyreállítani a rendet, hogy megakadályozzák a további 
vérontást. Miután a kérés megérkezett Moszkvába, ezért szovjet hadtes
tek vonaton, országúton, légierő fedezésével Szolnokon át közelednek 
Budapest felé, mialatt átfésülik és megtisztítják az országot. Elvtársak! 
Biztosítjuk szállásukat, étkezésüket, de a nagykövetség nem hotel, és a 
kommunista, munkára, harcra kész. Bereczki elvtárs jöjjön velem.

Négyszemközt tárgyaltak.
- Vártuk, és örülünk, hogy megérkezett. Budapest védelmét maga 

Andropovics nagykövet elvtárs irányítja. A fővárost napokon belül gyű
rűbe zátják. A Központi Bizottság épülete a néphatalom szimbóluma. 
Védje meg a banditáktól. Kinevezem a pártház főparancsnokának. Variá
ciók: a csőcselék elkerüli, ami valószínűtlen; a csőcselék elébe vonul, tár
gyaljon velük, ígétjen fűt-fát a szovjet katonaság megérkezéséig. Legva
lószínűbb az erőszak. Válaszoljon erőszakkal, és védje meg az épületet. 
Nagykövetségünk kocsiján elviszik a titkos alagút bejáratáig, ez a kocsi 
várakozik a művelet befejezéséig. Most pedig alezredesnek előléptetem. 
Induljon és szervezkedjék. Rádió összeköttetésben maradunk.

- Értettem attasé elvtárs.
Bereczki félt a megbízatástól, de büszke volt rá. A központi pártház

ban Károsi elvtárs páncélajtós szobája mellett rendezte be a parancsnok
ságot. Borisz Petrozsány ávós századost 1954-ben rendelték ki a pártház 
védelmére. Közösen készítették el a haditervet. Október 26-án munkás
tömeg hömpölygött az épület felé, és kórusban kiáltották:

- Adjátok ki Károsít! Szabadság a raboknak!
Bereczki Ottó riadóztatta a fegyvereseket, Petrozsány százados 

pedig távozásra szólította az engedély nélkül összegyűlt népet. Kifü
tyülték, kövekkel dobálták az ablakokat és az ávósokat, akik a levegő
be lőttek, és behúzódtak az épületbe. A munkások vasrudakkal besza
kították a kertkaput, valamint az épület főbejáratát, és elözönlötték a 
lépcsőházat, a pincéket, ahol állítólag harminchétezer rabot őriztek.

Bereczki idegesen kapkodott össze-vissza, az ijedtségtől. Átvillant 
rajta, hogyha beveszik a házat, akkor őt felkoncolják, ha pedig győzni 
fog, akkor véres bosszút áll a csőcseléken. Életösztöne arra kényszerí
tette, hogy mentse magát a befelé áramló tömeg elől. Felordított:
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„Össztűz!” A fegyverek halált okádtak. Por, füst, csörömpölés, átko- 
zódás, sikoly, halálhörgés, fegyverropogás kavarodott össze.

Az emberek hasra vágódtak... Új parancsra tölténytárakat cserél
tek. „Tűz!” Bereczki kidülledt szemmel bámult a vérfürdőre, mint Né
ró császár az általa fölgyújtott Róma városának elevenen égő lakossá
gára. „Lesújtott a Kommunista Párt! Én voltam az ökle.”

A tüzelőállásban lévő katonákat nagyon megviselte a látvány. Két 
lépéssel arrébb az egyik ávós behunyt szemmel lőtte a semmit. A kissé 
arrébb lévő katona eldobta fegyverét, jobbjával a falnak támaszkodott, 
baljával a gyomrát szorítva hányt. A nyurga parasztfiú magánkívül 
vizsgálgatta tölténytárát. Valahonnét az őrmester csapzottan, leverten 
bukkant elő.

- Adjuk fel a vágóhidat, fejezzük be a mészárlást parancsnok elv
társ! Magyar öli a magyart az oroszokért?

Bereczki dühtől remegve kiáltott rá:
- Odanézz!
Mikor az őrmester hátrafordult, tarkón lőtte.
A tömeg erőre kapott, törve, zúzva, kiáltozva nyomult előre. Az 

eldobált fegyvereket birtokba vették. A védők tölténye fogyott, civil 
ruhákat, pokrócokat kapkodva menekültek. Bereczki vacogott a féle
lemtől, térde megroggyant, ketten is kaptak utána, nehogy összeessen.

- Petrozsány százados! Petrozsány százados - kiabálta rádiójába 
-, azonnal ide hozzám!

Otthagyta a védőket, és a második emelet titkos lejáróján eljutott a 
pincébe, ösztönösen rátalált a titkos alagútra, ami egy kalaposüzlet 
raktárába vezetett, onnan lihegve tovább a mellékutcába, ahol belero
gyott a várakozó gépkocsiba, és nagyokat fújt.

Az orosz nagykövetségen iszonyodva gondolt az ostromra. Nagy nehe
zen összeszedte magát. A attasét már informálták a vereségről, és komoran 
hallgatta Bereczki mosakodását, aki minden hibát elhárított magáról.

- Petrozsány százados a rögzített hadműveleti tervet önkényesen 
módosította, rosszul állította fel a védelmet, kevés lőszert tartalékolt. 
Katonáinak pszichológiai fölkészítése egyenlő a nullával. Kritikus pil
lanatban megszegte a parancsomat, és már azt is elképzelem róla, 
hogy átállt a fölkelőkhöz. Töltényem elfogyott, kézitusából kivereked
tem magam... Itt vagyok, parancsra várok.
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- Szedje össze magát az új bevetésig!
Másnap reggel az attasé magához hivatta.
- A földerítéshez osztjuk be. Ellenőrizze az elvtársainktól kapott, 

hozzánk érkezett információkat. Kis teherautóval szemlézzen a város
ban. Ponyvájára piros betűkkel fessék rá, hogy „élelem”. Oldaldeszká
ján legyen: „Ruszki, mars ki!” A motorháztetőre megtépett, lyukas pi
ros, fehér, zöld zászlót erősítsenek. A kocsit magyarul beszélő szovjet 
sofőr vezeti. Érdekel a Corvin köz, a Keleti és Nyugati pályaudvar 
környéke, valamint a közhangulat. Jelentéseit délelőtt, délután, sőt éj
szaka is kérem, természetesen távolról gyalog jön a Nagykövetségre. 
Adok egy személyi igazolványt, valamint a III. kerületi Munkástanács 
megbízatását, hogy élelmet szállít a harcolóknak. Neve Kovács Béla, 
foglalkozása asztalosmester. Karjára nemzetiszínű szalagot kössön. 
Végeztem.

- Értettem attasé elvtárs!

Balajti püspök napokon át a konventi székház magán vendégszo
bájában reggeltől estig a szabad Kossuth Rádió híreire tapadt. Október 
27-én kimerészkedett az első emelet folyosójára, mintha keresne vala
kit. A hivatal dolgozói fejbólintással kikerülték, nehogy megszólítsa 
valamelyiket. Dr. Dobos István jött szembe, kezet fogtak.

- Te még itt vagy, Béla?
- Hol lennék másutt?
- Benézel hozzám?
- Igen.
A dohányzóasztal mellett cigarettája füstjét eregetve hallgatta Dobost.
- Életbe lépett a szovjet-magyar tűzszünet. Jelenleg az orosz kato

naság kivonulásáról tárgyalnak, akik azért maradtak Magyarországon, 
hogy az Ausztriában tartózkodó harci egységek hadtáp vonalát bizto
sítsák. Miután Ausztriából kivonultak az oroszok, most már Magyar
országról is mehetnek. A nyugati hatalmak és az egész világ népei 
mellettünk állnak. Farkas László teológiai professzort megválasztották 
az új Intéző Bizottság elnökének, engem pedig a titkárának. Vissza
hívták Radácsi László törvénytelenül elűzött püspököt, aki átvette hi
vatalát, és a Megújulási Mozgalom elnökségét. Hallottad a rádióban 
elhangzott gyönyörű beszédét? „Csókot a sebekre, virágot a sírokra.''’!
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Magyari Pál ezredes különítménye kiszabadította börtönéből Szentki
rályi József hercegprímást. Nézd, a „Reformáció” hetilap első számát. 
Püspökök, esperesek, békepapok írják a bűnbánó, és lemondó levele
ket. - Iratcsomót tett az asztalra. - Válogass benne, és ha tiedet meg
találtad, mutasd meg nekem is. Bocsáss meg, várnak!

Balajti reszketve turkált a lemondó nyilatkozatokban. Némelyiket 
elolvasta. Majdnem ugyanarról szóltak:

„Én az evangélizáció híve voltam. Felső hatalom tőlem idegen föl
adatra kényszerített, amit népünkért és egyházunkért vállaltam. Az át- 
kos rendszer áldozata vagyok. Hála Istennek, hogy kiszabadulhattam 
börtönömből, és tisztségemről lemondok. Kész vagyok a megújulás 
szolgálatára. ”

Aláírás: esperes, Székesfehérvár, esperes Nyíregyháza, és a felelős 
őrállók sora. A budapesti esperes, püspökhelyettes, Bárány József teo
lógiailag fogalmazott:

„Bűnünk, hogy a fölszabadulást hitbeli élménynek tüntettük fel, 
holott népünk válságban szenvedett. Békeszolgálatunkat evangéliumi 
misszióként ünnepeltük, igazságtalan erőlködéssel. Népünk iránti 
szolgálatról beszéltünk egy népellenes korszakban, ítélkeztünk a vi
gasztalás helyett. Egyházunk egységével dicsekedtünk, amit megfélem
lítéssel, durva módszerekkel hoztunk össze. Jó szándékkal egyházamat 
akartam szolgálni, téves hittel és teológiával. Megújulás úgy lehetsé
ges, ha minden egyházi vezető lemond. ”

Az egyházkerület főgondnokának, a Zsinat világi elnökének le
mondása teljesen fölkavarta:

„Főtiszteletű Intéző Bizottság! Mindenki előtt köztudott, hogy mia
latt az ébredésben szolgáltam, munkás és paraszt mozgalmakat is lá
togattam. Mivel közmegbecsülésben részesültem, ezért Károsi kisze
melt magának. Ebben a pozícióban is az egyház és a nép érdekeit véd
tem, amiért Károsi ejtett, de arra kényszerített, hogy mint a Zsinat fő
gondnoka, kit állítsak előre, és kit toljak félre. Az oroszok is fölismer
ték képességeimet, és miniszterséget adtak. Megfenyegettek, hogy ha 
ellenszegülnék, akkor eltüntetnek. Ki mert szembeállni a Szovjetunió
val, Államvédelmi Osztállyal, Egyházügyi Hivatallal, ravasz, kétszínű 
Balajti Béla diktátorral? Össze-vissza rángattak, de csináltam, hogy 
életeket mentsek. Beleroppantam, szakítottam fölötteseimmel, ezért a
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most írásban benyújtott lemondásom csupán formaság. Elismerem, 
hogy tévedésből vagy súlyos kényszer alatt követtem el hibákat, azon
ban rosszindulatból soha. Kész vagyok törvényes vizsgálatnak alávetni 
magamat... Kérem, hogy indokaimat megérteni, és lemondásomat el
fogadni szíveskedjenek... Erdős Ferenc."

Fölkavarodott a gyomra, és amint keserűen visszadobta a többiek
hez, egy boríték a padlóra hullott. Fölbontotta, és úgy érezte, hogy ka
lapáccsal ütik a fejét:

, főtiszteletű Intéző Bizottság! Balajti békepüspökkel diákok voltunk 
a teológián, ezért munkatársának választott. Elfogadtam a meghívását, 
mert az ébredés idején kiváló evangélista, híres betlehemista volt. Kese
rűen jöttem rá, hogy elfordult az evangéliumtól, és nem az egyházat épí
tette a szocializmusban, hanem egyházat rombolt szocialista diktatúrá
val. Arra kényszerített, hogy kényes ügyeket, mint lelkészválasztás, fe
gyelmi eljárás a jog és humánum megtiprásával bűnös módon intézzek 
el. Vétkeznék, ha ezek után is közösséget vállalnék vele, ezért minden 
tisztségemről lemondok. Tisztelettel Nagy István volt püspöki tanácsos. ”

Bágyadtan, tántorgott vissza magán lakosztályába. Két nap alatt fél 
évet öregedett. Egymás után szívott cigarettacsikkek özönét nyomkod
ta hamutartójába. A sötét múlt szakadt rá, és mindenkit vádolt, kivéve 
önmagát.

- Hol a szolnoki rendőrkapitány? Bodrogi elvtárs, Kovács ezredes a 
Belügytől? Mit csinál Károsi, a golyófejű, hol vannak az Állami Egyház
ügyi Hivatal fö korifeusai? Hol a központi vezetőség? Hőbörgő békepap
ság, az égig nyúló generálisszimusz-szobor? Hová lettek a rajongó tiszte
lőim? Beálltak forradalmárnak, hogy megússzák a felelősségre vonást. 
Mit akar velem Dobos, segíteni vagy gyötörni? Ellenlábasam volt a püs
pökválasztásnál. Micsoda kavalkád! Hazafiság, fasizmus, demokrácia, 
kommunizmus, forradalom. Dicsőség Károsinak! Éljen a Párt! Majd: 
Károsít a Dunába! Vesszen a Párt! Forog a történelem kereke, hol fönn, 
hol lenn. Püspökiktatás Debrecenben, én fenn a szószéken, a gyülekezet 
lent. Most a nép fönn, én meg lent a mélyben. Fordult a kocka, és már az 
is előfordulhat, hogy a börtönviselt Kerekes Péterből püspököt csinálnak, 
és rám sütik, hogy Meszmer kommunista ügynök azonos egy magyar re
formátus püspökkel. Tehetetlenül, kínlódva süllyedek az őrültségbe. Volt 
beosztottaim szépen kimosakodnak, engem pedig belenyomnak a mos-
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lékba, hogy megfulladjak. Mit tegyek? Befejezzem, végezzek magam
mal? Éva! Éva! Zsófi! Zsófi! Segítsetek!

Bibliája után nyúlt, lapozgatta, félrelökte. Konyakot ivott, rágyúj
tott, jegyzetváziatot készített, áthúzogatta, kipótolta, végül benyújtotta 
lemondását.

„Főtiszteletű Intéző Bizottság!
Leborulok a magyar nép hősei, a budapesti fiatalok bátorsága 

előtt. Büszke vagyok a munkások, parasztok, értelmiségiek, fegyveres 
testületek bátorságára, amint közös akarattal széttörték a zsarnokság 
bilincseit. Dicsőség és hála a hősöknek, akik életüket áldozták a sza
badságért. Országunk példaképe Szentkirályi József hercegprímás, 
akit a börtön kínjai sem roppantottak össze hitében. Tisztelet a meg
újulásért küzdő hitvallóknak, akik fölsorakoztak Radácsi László püs
pök mellé. Zaklatott időben félelmek és reménységek között vállaltam 
a püspökséget. Az elmúlt napok megrendítő és biztató eseményei arról 
győztek meg, hogy minden egyházi, és más tisztségemről lemondjak a 
következő indoklásokkal:

Megválasztásom törvényessége aggályos volt. Szolgálatainkban 
arra kényszerítettek, hogy az egyházellenes diktatúrában megújulást, 
igazság helyett hazugságot, a Biblia kijelentése helyett programbeszé
det prédikáljunk. Az elmúlt 12 év tragikus korszakában árral szemben 
azért küzdöttem, hogy az egyház politikai kényszer nélkül szolgáljon, 
és a korszakváltás fájdalmait csökkentsem. Ökumenikus tevékenysége
imben a népek barátságát kerestem.

Bevallom, hogy erőm kevésnek bizonyult. Gyarlóságaimért fele
lősség terhel, bocsássatok meg érette. Bünbánatomban a fenyítést is 
magamra veszem. Országunk népével én is fölszabadultam arra, hogy 
bűnbánó vallástétel után tisztségeimről lemondjak. Ha pedig tisztújí
tás esetén személyem valahol szóba kerül, azt az egyház döntésére bí
zom. Áldás békesség! Balajti Béla ”

Bekopogtatott Dobos István hivatalába. A titkárnő föl se nézett rá.
- Kit tetszik keresni?
- A titkár urat.
- Tessék várni, mert tárgyal.
- Várok.
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Nagy sokára nyílt a vastagon párnázott ajtó, amit ő csináltatott, be
lesüppedt a bőrfotelbe, amit ő vásárolt, Dobos átnyúlt az íróasztalán, 
amit ő használt, kezet nyújtott.

-Nos, mi járatban? Segíthetek?
- A lemondásomat hoztam.
Dobos forgatta, nézegette, feszült csend után megszólalt.
- Számítottam rá. Más közölnivalód?
- Nincs.
- Akkor a döntést bízzuk Istenre és az illetékesekre.
Balajtit az ajtóig kísérte.
Visszasompolygott a szobájába, végigdűlt a kanapén, és alkohollal 

zsibbasztotta, erősítette magát. A szabad Kossuth Rádió háromszor is 
beolvasta Balajti püspök lemondását. Röviden kommentálta, hogy a 
magyarországi református egyházban is elindult az öntisztulás.

Másnap, 28-án ki sem mozdult a fészkéből. Zúgó fejjel boncolgat
ta helyzetét. - Mi értelme az egésznek? Ki és mi a változatlan biztos 
alap? A Zsinat, a teológia, a párt vagy egy szabad nemzeti kormány? 
A Szovjetunió, az imperialisták vagy kommunisták? Engem jól ki
használtak és cserbenhagytak. Jézus? Úgy érzem, hogy elhagyott, 
vagy én hagytam el? Visszakönyörögjem magamat Csathó Mihályhoz, 
mint a tékozlófiú? Félrehúzódjak eldugott falusi gyülekezetbe, ahol 
vályogból épült parókián petróleumlámpával világítanak? Szóljam 
képességeimet naiv, istállószagú parasztoknak? Milyen alapon mocs
kol engem Kerekes Péter, hogy félelemből, hiúságból és pénzért hátat 
fordítottam Isten népének?

Október 30-án gyűrött arccal, ősz hajszálakkal, hullafáradtan tá- 
pászkodott föl az ágyából.

- Nem bírom tovább, mert szétrobban az agy velőm.
Szürke átmeneti kabátját öltötte magára, hajtókájára kitűzte a 

nemzeti színű szalagot, kalapját jól a fejébe nyomta, és kibotorkált az 
Abonyi út 21. szám alatti székházból. Senki sem törődött vele.

A Thököly út sarkán figyelte a mozgást. Fegyveres nemzetőrök 
vigyázták a rendet, néha egy villamos döcögött a Keleti pályaudvar fe
lé. A kis teherautó hirtelen fékezve csúszott mellé. Oldalán felírások: 
„Élelem”. „Ruszki, mars ki!” A motorháztetőn nemzetiszínű zászló.

Mire felocsúdott, Bereczki Ottó ugrott elébe.
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Átölelné, hogy végre egy igazi jó barát, de Ottó mellbe öklözte:
- Piszkos csirkefogó! Üres szélkakas, aki arrafelé hajlik, amerre 

fuj a szél. Betlehemistának is rossz voltál, még rosszabb békepüspök
nek, aki Nyikovics metropolitát kitünteti, aztán bemondod a rádióba, 
hogy mindig forradalmár voltál, és bocsánatért esdekelsz a tévedései
dért. Itt rohadj meg, te ganéj! - Csomóba gyűjtötte a nyálát, és leköp
te. Visszalépett a teherkocsiba, aztán újra Balajtihoz. - Szovjet harc
kocsioszlopok Budaörs, Nagytétény, Pestlőrinc, Pesterzsébet, Rákos
keresztúr térségében bevetésre várnak. Rövid nap alatt szétverik a 
csőcseléket, téged pedig felakasztanak az Oktogon téren. - Bevágó
dott a kocsiba, és eifustölgött.

A géppuskatűz erősödött. Égő orosz harckocsi bukdácsolt jobbra, 
balra, amire fiatalok meggyújtott benzines üveget, köznyelven „Molo- 
tov koktéV-t dobtak. Kiabálás, robbanás, taps, futkosó emberek, fegy
verropogás hangorkánja. Balajti rémületében a közeli római katolikus 
templomhoz rohant, ami nyitva volt. A félhomályban senkit se látott, 
és a leghátsó padba zuhant. Imádságfélét nyöszörgőit.

- Uram Isten, csak most az egyszer...
És az Úr ismét kegyelmi időt adott neki a megtérésre és az evan

gélium szolgálatára. Halkan nyílt az ajtó, és megdermedt a látomástól, 
hogy igaz-é? Egy véres orosz tiszt állt előtte, foltartott kézzel.

- Ne bánts, megadom magamat. Hívtatok, és békét hoztunk nektek.
Lesz, ami lesz, Balajti elszánta magát, és apró mozdulatokkal, re

kedt hangon, közeledett a tiszthez:
- Tedd le a kezedet, nem bántalak.
- Beszélsz oroszul?
- Igen, beszélek.
- Ki vagy te?
- Pópa, aki azért imádkozik, hogy béke legyen.
A tiszt hirtelen lehajolt, és megcsókolta kezét.
- Én is hiszek az Istenben. Kérlek, hogy ments meg, mert holnap 

itt lesz a szovjet hadsereg...
Balajti hosszan tépelődött.
- Ha ezt most kiadom a forradalmároknak, mi hasznom belőle? 

Ha majd az ügyemet tárgyalják, hogy besúgó békepap voltam, akkor 
majd előhozom ezt a tisztet igazolásul, hogy én fogtam el kézitusában.
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Ha pedig igaz, amit a szabad Kossuth Rádió állandóan fúj, amit a gaz
ember Bereczki a szemembe vágott, hogy közelednek az oroszok, ak
kor leverik a forradalmat. Engem számon kémek a lemondásomért, 
hogy meghátráltam, akkor előhozom ezt a tisztet, hogy én védtem meg 
a kézitusában.

Óvatosan körüllopakodott a templomban, hogy látja-e valaki? A 
templom üres.

- Azonnal vesd le a köpenyedet, húzd le a nadrágodat, a csizmád 
maradhat. Vedd föl az én szürke nagykabátomat -sürgette. - Sálken
dőmmel letörlöm a véredet, és egyik szemedet átkötöm, kalapomat a 
fejedre nyomom. Ruhádat és pisztolyodat a kert bokra alá dobjuk. Ka
rolj belém, bicegj!

Az utcán tisztelettel, sajnálkozással fordultak a kokárdás sebesült 
forradalmár és kísérője után. A Konvent kertkapuján akkor lépett ki a 
pénzügyi osztály szemüveges, rövidlátó adminisztrátora. Egy pillanat
ra meglepődött, aztán szó nélkül indult hazafelé. Beosontak Balajti 
lakosztályába. Jól esett a meleg szoba csöndje és nyugalma.

- Fürödj le, és innen ki ne mozdulj, ha élni akarsz. A neved?
- Milán.
- Az enyém, pópa Balajti. - Szekrényéből alsóneműt, inget, cipőt, 

öltönyt húzott elő. - Fürdés után öltözz civilbe. - A vacsorát vodkával 
kezdték, a húsos konzervre vörösbort ittak.

Egész éjjel nyugtalanul forgolódott az ágyában.
- Ha ide bejön valaki, és engem elkapnak, hogy orosz tisztet rej

tegetek, mindkettőnket agyonlőnek. Hajnaltól a rádió Nagy Iván mi
niszterelnök fölhívását ismételgette, hogy az orosz katonai kivonulás
ról Tökölőn tárgyaló magyar delegáció azonnal térjen vissza az or
szágházba. Honnan is tudhatta volna, hogy a delegációt és a tagjait 
megbilincselték, elhurcolták az oroszok?

1956. november 4., vasárnap reggel 6 óra.
A főváros lakossága iszonyatos ágyúdörgésre és fegyverropogásra 

ébredt. A rádió csak Nagy Iván kiáltványát sugározta: „A Szovjetunió 
hadüzenet nélkül megtámadta országunkat, csapataink harcban áll
nak. Világ népei, segítsetek, segítsetek?' Öt szovjet hadosztály, 1130 
harckocsi, katonai rendbe zárkózva dübörgött a város szíve felé. A 
gépágyuk torkából ugatott a halál. A 380 páncélautó, 616 ágyú, 159
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vadászrepülő és 127 óriásbombázó rommá lőtte a házakat, középüle
teket, üzleteket, templomokat, egyaránt legyilkolták a kommunistákat 
és a forradalmárokat. A Szabad Európa Rádió ellenállásra uszított, de 
nyugat tétlen maradt, mert becsületesen megtartották a Potsdami 
Egyezményt, és nem avatkoztak Magyarország belügyeibe. A forra
dalmárok végsőkig ellenálltak, a mellékutcákból gépágyúval tüzeltek 
a támadókra. A „pesti srácok” kapualjakban vitatkoztak, versengtek 
egymással: „Ha téged kilőnek, akkor én következek utánad”. A Széna 
téren és Corvin közben napokig vívták a haláltusát.

A túlerő lekaszabolt, lehengerelt mindent. Hősi halált halt 2.000, 
megsebesült 20.000 magyar, és közel 300.000 lakos hagyta el szülőföld
jét. Elhunyt 1200 orosz katona. Három hétig orosz parancsnokság irányí
totta Budapest közigazgatását. Haynau osztrák vérszopó tábornok 1849- 
ben 45-50 hazafit végeztetett ki, 1956 novemberében a gyanús személye
ket letartóztatták, azonnal kivégezték, vagy gyorsított bírósági eljárással 
460 személyt ítéltek halálra. A magyar besúgók segítségével összegyűj
tött férfiakat és nőket zárt vagonokban szállították Záhony felé. Bebörtö
nöztek 24.000 forradalmárt, internáltak 150.000 embert. Az országot röp
lappal szórták tele: „Két kakastollas vadászruhás gróf lövi a proletáro
kat." Aláírás: „Ez történt 1956 októberében.”

Moszkvában Andropovics szovjet nagykövet véleményét fogadták 
el, és Károsi helyett Kádas elvtársat küldték Budapestre miniszterel
nöknek, aki Nagy Iván kormányának is tagja volt, de az oroszok elra
bolták, október 29-én Moszkvába vitték, ahol „eligazították”, és előbb 
Szolnokra, aztán Budapestre szállították. A „munkás-paraszt kor
mány” november 6-án orosz harckocsikon érkezett az országházba. 
Szocialistára változtatták a Magyar Dolgozók Pártja nevét. Az isten
tiszteletek kivételével minden társadalmi és egyházi gyűlést betiltot
tak. Kádas először sajnálatos eseménynek, elfajult öntisztulásnak, az
tán imperialista mesterkedésnek, végül ellenforradalomnak nevezte 
október 23-at.

A Konvent székházában viharelőtti csönd és bizonytalanság vál
totta fel a zsibongást. A portás háromtagú családjával az épületben la
kott, és az elmúlt hetek alatt úgy viselkedett, mint aki semmit se látott 
és semmit sem hallott. Balajti a rádióból értesült a fordulóról. Magya
rázni kezdte a kapitánynak, hogy olyan pópa, aki a szovjet-magyar ba-
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rátságért dolgozik, ezért maradt ki a forradalomból, és ezért mentette 
meg az orosz tisztet. Kilopózott a szobájából, aminek ajtaját kulcsra 
zárta. Beköszönt a portáshoz.

- Jó napot, Varga úr! Mi újság?
- Üdvözletem, püspök úr. Különösebb nincs. Örülök, hogy itt lát

hatom.
- Varga úr, a kapitány viharban is a hajón marad. Ki van bent a 

hivatalban?
- A pénzügyi osztályon Lehóczky úr, a kis szemüveges, meg a ta

karítónő.
Balajti benyitogatott a szobákba, sehol senki. Vissza a lakosztályá

ra, ahol Milán kapitánnyal megbeszélték, egyeztették a körülménye
ket, tennivalókat és a megmentés történetét. A szovjet nagykövetséget 
tárcsázta, a vonal élt! A kagylót átadta Milánnak, aki előbb a titkár
sággal, azután az attaséval tárgyalt hosszan.

- Értettem, rendben - és letette a kagylót. - Pópa öltözz, most én 
fogok segíteni rajtad!

Katonai dzsipen robogtak a szovjet nagykövetségre. A kapitány 
leigazolta magát, és megegyezésük szerint, itt-ott módosítva adta elő 
az elfogása és „rabsága” történetét.

- A Thököly utcán találatot kaptunk. Kiugrottam az égő harcko
csiból, valaki belém ragadt, kirángatott a tömegből, a templomba me
nekített. Civil ruhába öltöztetett, befogadott a lakásán, napokon át, 
gondoskodott az ellátásomról. Ő az, aki mellettem áll, pópa Balajti.

A püspök bemutatkozott, "Béla Balajti vagyok, Alias Meszmer.” 
Az attaséban fölvillant, amit Bereczki Ottó jelentett róla.

- Bocsánat egy pillanatra.
Bement a titkos irattárba, kikereste Meszmer dossziéját, amiben az 

állt, hogy párttag, hajlítható férfi, bel- és külföldön ismerik a nevét, 
Károsival találkozott, és a KGB-nek további célja van vele. Az anyag 
ellenőrzése után fejére olvasta Balajtinak:

- Üdvözlöm a békepapot, párttagot, kitüntetések birtokosát, aki a 
nyár végén Debrecenben egy reakciós pap templomában buzgón 
imádkozott, aztán megdicsérte az ellenforradalmárokat, lemondott a 
tisztségéről, és nyilatkozatát többször bemondatta a rádióban.
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Balajti nagyokat nyelt, a torka összeszorult, szívdobogása fölgyor
sult, de összeszedte minden erejét. Óvatosan, megfontoltan védeke
zett, sőt támadott.

- A nyilatkozatot nem én mondtam be. Tessék rám bizonyítani, 
hogy a rádióban az eredeti szöveget olvasták be! Én a lázadás idején 
fékeztem a forróvérűeket és... A béke helyreállítása, egy ember meg
mentése okáért néha mást mondunk, mint amit teszünk, például, 
ahogy Tökölön a szovjet és az úgynevezett magyar delegáció tárgya
lásán történt.

Az attasé idegesen és szigorúan szólt rá.
- Hogy érti ezt, Meszmer elvtárs?
Balajti sejtette, hogy a múlt, jelen, jövő fordulópontjához érkeztek. 

Most dől el, hogy félrelökik, mint egy útban heverő kődarabot, vagy 
leporolják és fölemelik. Egyszerre mutatott szenvedőt, bölcset és hőst. 
Kicsit siratta magát, és úgy tüntette fel az időpontot, hogy előbb az 
oroszt bújtatta el, azután volt a rádiónyilatkozat.

- Attasé elvtárs! Exponált ember vagyok, akire hallgat az egész 
ország, állandóan figyelnek, sőt kritizálnak is. Gondolja át a körülmé
nyeket! Mialatt a lázadók végeznek a foglyaikkal, azalatt egy püspök 
a reformátusok székházában orosz tisztet bújtat, és ellátásáról gondos
kodik. Vagyis rádióbeszédemmel félrevezettem a közvéleményt, hogy 
megmentsem a halálraítélt orosz tisztet. így volt Milán kapitány?

Milán leigazolta Balajtit.
- Attasé elvtárs, napokon át összezárva megismertük egymást, és 

egyetértettünk a béke és az események megítélésében.
Az attasé magukra hagyta őket, és feloldódva jött vissza.
- A vendéglátás költségeit vegye át a pénztáromban. Dolgozha

tunk együtt tovább, Meszmer elvtárs?
- Köszönöm. Kötelességem volt megtenni a szovjet-magyar barát

ságért. A jövendőben? Igen. - Nagyot lélegzett. - Kérhetném, ha vol
na lehetőség dokumentálni orosz és magyar nyelven Milán kapitány 
megmentését!

- Nincs akadálya.
Orosz dzsip vitte a Thököly és Dózsa György út sarkáig, onnan 

zsebében a dokumentummal besétált a Konvent székházába. Szobájá
ban többször elolvasta „menlevelét”.
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- Bemegyek az elnökibe. Egy hete Dobos trónolt bent, én kint vá
rakoztam. Most újra én bent, ő meg kint. Tulajdonképpen mi történt? 
Hová rohanunk? A pénz, hírnév, hatalom, dicsőség, Isten vagy embe
rek után? Kinek van igaza? A realistáknak vagy idealistáknak, forra
dalmároknak vagy megalkuvóknak, oroszoknak vagy magyaroknak? 
Merre visz az utunk? Magasságba vagy mélységbe? Jól írta Sztárai 
Mihály reformátor 1570 táján:, forog a szerencse, mit bízunk őbenne? 
Semmiben nem állandó. Csak ideig kedvez, tündöklő üveghez minden
képpen hasonló. Ki, minthogy eltörik, így ő is változik, állapota rom
landó.” De én nem a szerencsében, hanem a realitásokban bízom, és 
mindig az adott környezethez alkalmazkodom. így lehet megmaradni 
és előrejutni.

Fürdés után illatszerrel kente be magát, olajos haját hátrafésülte. A 
tükörben arckifejezéseket gyakorolt. Világosszürke ruhát öltött magá
ra, színes nyakkendővel. A titkárnő mosolygott.

- Tessék beljebb fáradni, püspök úr!
Dobos udvariasan sietett elébe, és megkérdezte, mint legutóbb: 
-Nos, mi járatban? Segíthetek?
- Köszönöm, nincs szükségem rá, és viszonozom a jó szándékát. 

Nos, mi járatban itt a szobámban? Segíthetek majd, ha ügyében a tár
gyalás elkezdődik?

Másnap a budapesti esperes és a Kálvin téri lelkész egyszerre ér
keztek a Konventre.

- Hallottuk püspök úr, és örülünk neki, hogy újra itt köszönthetjük 
a hivatalában. Állunk rendelkezésére.

A nyíregyházi és székesfehérvári esperesek is személyesen rohan
tak Budapestre.

- Püspök úr! A zavaros idők fölszámolásában, az újrakezdés ne
héz feladatában bízzon a hűségünkben, mert engedelmesen végrehajt
juk utasításait. Itt vagyunk, rendelkezzen fölöttünk.

- Majd meglátom. - Elhallgatta, hogy olvasta lemondásukat. 
Vonattal utazott Debrecenbe. Zsófi örömkönnyekkel ölelte át.
- Csakhogy újra itthon, és baj nélkül, kedves! Hallgattuk a rádió

nyilatkozatodat, áldott legyen érette az Úr. Nagyon aggódtunk miat
tad. Hála Istennek Dankó Imre kistemplomi segédlelkész naponként 
följárt hozzánk, megnyugtatott és gondoskodott rólunk.
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Gyermekei körültáncolták:
-Apa! Apa!
Dankó Imrét 1954-ben szervezték be az államvédelmisek. A teo

lógián igen szerény képességű diák volt, a gyakorlatiassága viszont át
lagon felüli.

Másnap benézett a püspökibe. Éva felujjongott:
- Béla! Béla! - Gyorsan szájára nyomta kezét. - Bocsánat, püs

pök úr! - Egymás derekát átölelve ültek dolgozószobájában, csókol
gatták egymást. - Azt hittem, hogy belehalok nélküled. Az a Dankó 
nyitott be néha, hogy nincs semmi baj.

Délután már a lelkészek, esperesek dongták körül alázatoskodva. 
Hétfőn Vadász elvtárshoz látogatott el.

- Maga még szabadon, Balajti úr? Gratulálok a rádióbeszédéhez, 
jól kimutatta a foga fehérjét.

- Jólesik a gratuláció, mert tudja, úgy van ez, hogy néha többet 
mond a tett, mint a szó.

Megmutatta a szovjet Nagykövetségtől kapott dokumentumát. 
Vadász elámult, hangot váltott, mosolyt erőltetett az arcára.

- Én komolyan gratuláltam ehhez - lobogtatta az iratot -, mert ar
ról informáltak, hogy kitüntették Budapesten.

December 12-én Kádas Debrecenbe látogatott a Megyei Tanács el
nökének meghívására. A fogadóbizottságban a miniszterelnök hosszan 
kezet rázott Balajtival. Bőséges evés, ivás után Vadász belékarolt.

- Püspök úr! Garami Károly, az ÁÉH országos elnöke szívesen 
venné, ha december 14-én délelőtt 11 órakor fölkeresné.

December 13-án vonattal utazott föl Budapestre. Megdöbbent az 
iszonyatos látványtól. A halottakat, sebesülteket már elszállították, de 
még kiégett szovjet harckocsik, felborított villamosok, kidőlt fák és vil
lanyoszlopok, leszakadt vezetékek, összetört kirakatok darabjai, leomlott 
házfalak törmelékei hevertek a pesti utcákon. A házak kivert ablakszemei 
mintha emberi koponya üregei volnának. Az utcákon a kabátba, pokrócba 
burkolózott csalódott emberek úgy haladtak el egymás mellett, mint vad 
idegenek. A döcögő villamosokon néma tömeg zötykölődött.

Az Állami Egyházügyi Hivatal gyönyörű antik faburkolású villá
ban működött. Valamikor egy maharadzsa építette magának. Garami 
Károly szívélyesen cigarettával, kávéval kínálta Balajtit.
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- Elnézést, hogy idefárasztottam, de sürget az idő. Először is gratu
lálok a szovjet tiszt megmentéséhez, kitüntetéséhez, továbbá személye
sen kívánok informálódni az egyházkerület, illetve országos egyház 
örömeiről és problémáiról, hogy helyreállítsuk az állam és egyház kö
zött megromlott kapcsolatot. Telefonon, levélben, személyesen fordul
nak hozzám Balajti püspök reaktiválása ügyében. Beszélhetünk róla?

Balajti alig fogott válaszába, telefoncsörgés zavarta meg. Garami 
fölvette a kagylót.

- Igen, én vagyok. Püspök úr? Jól van, éppen itt ül előttem. Át
menni? Mikor? Megkérdezem, és hívjon vissza. - Fejét csóválva letet
te a kagylót. - Kovács Béla ezredes úr délután 2 órakor a Belügymi
nisztériumban szeretne püspök úrral találkozni. Micsoda szerencse, 
hogy éppen ma! Ha volna ideje rá, sofőrünk átviszi a minisztériumba.

Balajti a dolgok mögé látott, hogy ezt a színjátékot megrendezték. 
Beletanult a módszerekbe.

- Délután 2 órakor éppen szabad vagyok.
A Belügyminisztérium eligazításában aprólékosan ellenőrizték 

személyi okmányait és ruhájának zsebeit, fegyveresek kísérték föl 
Kovácshoz, Barátságosan nyújtott kezet, cigarettával, vodkával kínál
ta, az utazásáról érdeklődött.

- Örülök, hogy épségben látjuk egymást. Garami elvtárs telefonál
ta, hogy éppen most... Budapesten. A sors, a véletlenek összjátéka. 
Még egy pohárkával! Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben or
vosság. Talán én vagyok az idősebb, szervusz! - Koccintottak. - Elő
ször is gratulálok a hősiességedhez, hogy puskatűzből megmentettél 
egy szovjet tisztet. Ez már igen! Érdekelnének a debreceni és az or
szágos egyházi állapotok. Mik a terveid? Egyházi kötelékben maradsz, 
vagy világi pályára lépsz, hogy döntöttél?

Balajti röviden válaszolgatott és mérlegelt. Az egyik serpenyőben 
Éva, család, karrier, hiszen egyetlen zsinati elnök létezik egész Ma
gyarországon, aki keletre és nyugatra utazgathat. A másik serpenyő
ben talán miniszteri poszt, mellette munkatársak, akik helyére pályáz
nak, továbbá a kommunizmusban „érdemeik elismerésével” bárkit, 
bármikor más „beosztásba helyezhetnek át”. Az elsőt választotta, mert 
stabilabb pozíciónak látszott, talán később a másodikat.
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- Egyházi szolgálatra kaptam elhívást. - Jól esett kimondani, 
hogy „elhívást”.

Kovács bólogatott.
- Örülök a választásodnak, mert veled könnyebb lesz az állam és 

egyház közötti kapcsolat helyreállítása. - Fiókjából egy fehér lapot 
húzott elő. - Felejtsük el, hogy Meszmer, jobban hangzik, hogy 
„Szimlár”. Olvasd el, és itt írd alá, hogy Szimlár, zárójelbe pedig csa
ládi és keresztneved.

Balajti a jobb felső sarokra pillantott: „III/III, D speciális. Legszi
gorúbban titkos.” Elolvasta és önkéntesen aláírta, mit tehetett volna 
mást?

- Igen nagy baj származna belőle, ha feleséged is megsejtené! Ne 
kockáztassuk magunkat! Első dolog a püspökség helyreállítása. Ma
gyarázd meg, hogyan értendő a lemondásod. Egyértelmű legyen, hogy 
te kizárólag az egyház és teológia embere vagy. Elfogadják, ha okosan 
érvelsz. Három hétre tűnj el a közéletből, míg előkészítik az újravá
lasztásodat, illetve, visszahívásodat. Balatonaligán kicsit pihenj az ál
lami üdülőben, amivel a főhadnagy megmentését, ellátását kompen
záljuk. Vegyél át nyolcszáz forintot, és úgy írd alá, hogy „Szimlár”. 
Konventi szállásodra mész vissza? Hívom a gépkocsivezetőt.

A Keleti pályaudvarnál szállt ki a kocsiból. Az égboltot sötét fel
hők takarták. Befordult a Hemád utcába, kabátgallérját felhajtotta, ka
lapját a fejére nyomta, és lassított a pinceborozónál. Kiszűrődő hal
vány fény csábította. Óvatosan lebotorkált, élvezte az alkohol, a ciga
rettafüst keveredését, az iszogató munkásemberek hangzavarát. Rá- 
éreztek az idegen szagra, aztán mintha ott se lett volna, tovább han
goskodtak. Két deci bort rendelt, jól érezte magát a dohányfüstben, a 
párás, alkoholos fülledt levegőben. Moccanni sem mert, amint a prole
tárok túlharsogták egymást.

A kommunista propaganda azt állította, és rajzokkal is bizonyítot
ta - amit széltében-hosszában röplapokon terjesztettek -, hogy grófok 
rendezték a forradalmat, amiben a grófok halomra lőtték a proletáro
kat. A röplapok láttán a munkások ettől kezdve „grófnak” titulálták a 
kétkezű, fizikai dolgozókat.

- Láttad, gróf úr, a kóbor kutyák nyakába akasztott táblát, hogy 
„nekünk se kell Kádas”. A kutyának se. Teleragasztották a várost pia-
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káttal, hogy „Éljen Kádas!” A piszkos reakciósok pedig nagy F betűt 
rajzoltak elébe: „Féljen Kádas.” A fene ott enné meg azt a csirkefogó 
hazaárulót, ahol van! No, mit jelent az, hogy: MSZMP, azt, hogy 
„Megint Szarba Maradtunk Pajtás!” Mi különbség a humorista Balatár 
és a kommunista Kádas között? Az, hogy Balatár okos, de hülyéske
dik, Kádas meg hülye, de okoskodik. Olvastad az utazási iroda kiraka
tában lévő reklámszöveget? „Jöjjön üdülni a budapesti vérfürdőbe.” 
Mi volt október 23-án? A tizenkét éves pártszeminárium záróvizsgája. 
Vigyázz, gróf úr! Mert a vicc ott hever a pesti utcán, csak le kell ülni 
érte. Miért jött az orosz hadsereg? Mert beleavatkoztunk a szovjet 
belügyekbe, és valaki Magyarországra hívta őket. Miért maradtak itt? 
Mert keresik azt, aki behívta őket. Örülj, grófom, hogy az orosz bará
taink jöttek, mi lett volna, ha ellenségeink, akkor itt kő kövön nem 
marad. A filozófia professzor okítja az egyetemistákat. „Három szel
lemi adottságunk van: okos, becsületes és kommunista. Sajnos, csak 
kettőt tudunk magunkba szívni. Tehát, aki kommunista és becsületes, 
az nem okos. Aki kommunista és okos, az nem becsületes. Aki okos 
és becsületes, az nem kommunista.” Meddig fog Kádas kormányozni? 
Szeretné úgy átadni az országot, ahogy átvette. Három ember szótla
nul ácsorog a járdán. Az egyik köp egyet, kis idő múlva a másik is. A 
harmadik mentegetőzik, és elmegy. „Elvtársak, én nem politizálok.”

Nagyokat nevettek, koccintottak.
- Igyunk rá, gróf úr!
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Lelkészgyűlések

Balajti Béla a Konveni épületének elegáns magánlakosztályában 
megírta vallomását, és elküldte a Zsinat, az Egyházkerület elnökségé
nek, espereseknek, békepapoknak.

„Főtiszteletű Elnökség! Kedves Szolgatársaim, Barátaim!
Kórházi ápolásom és álmatlan éjszakáim idején bőven volt lehetősé

gem az önvizsgálatra. Az ébredésből hívtatok el széleskörű püspöki mun- 
kamezőre. Hivatali kötelességeim miatt kevesebb időt fordíthattam teoló
giai elmélyülésekre és a testvéri beszélgetésekre. Mulasztottam a lelki
pásztori segítségnyújtásban is. Megbánom, hogy a kegyesség, az aszkézis 
gyakorlásában, ami Jézus Krisztus követésének külső jele, példamutatás 
helyett megütközéseket is okoztam. ítéljetek el miatta és aki közületek 
nem bűnös, vesse reám az első követ. Pál apostollal vallom, hogy első 
vagyok a bűnösök között, de hiszem a bűnbocsánatot is, mert Jézus Krisz
tus vére megtisztít minden bűntől. Isten bocsánata után kérlek titeket is, 
hogy oldozzatok föl, mert a kereszt nem akasztófa és az egyház nem vér
bíróság.

Bűnvallásom és Krisztusba vetett hitemről való bizonyságtételem után 
kijelentem, hogy a megváltásról, emberszeretetről, békéről való tanítása
imat nem vontam vissza, és soha nem teszek ilyet. Köszönettel tartozom 
espereseknek, lelkészeknek, gyülekezeteknek a bizalomért, mert arra ösz
tönöznek, kényszerítenek ebben az összekuszálódott helyzetben, hogy őr
állói tisztemet a kibontakozás miatt is vegyem vissza Hibáink megbélye
gezhetnek, de az egyházunkért, népünkért való nemes céloktól nem térít
hetnek el. Kész vagyok rá testvéri közösségben kéréseteket megvizsgálni. 
Szégyenletes egyházunknak az ellenforradalom utáni zavaros állapota. 
Pál apostol arra inti a gyülekezeteket, hogy pozitív szolgálatokat csak al
kalmas emberek végezhetnek. Egyházunkban a világos beszéd és maga
tartás már is késett.

Áldást, békességet kíván a karácsonyi ünnepekre is. Debrecen, 
1956. december 20. Balajti Béla. ”

Zsófi megkönnyebbült, hogy férje lemondott a püspökségről. Kel
lemes vacsora után teázgattak, és a feleségéhez fordult.
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- Holnap három hétre elutazom, 5-6 napig a Konventen rendezem 
dolgaimat, aztán a Balaton mellékén meghúzódom az agglegény barátom 
parókiáján, mert nagy szükségem van magányra, megerősödésre az Úr 
előtt. Hetek óta ostromolnak, hogy térjek vissza püspöki szolgálatomba.

- Ugye nem vállalod még egyszer? Nem lesz jó vége.
- Éppen azért keresem a magányt, hogy helyesen dönthessék. 

Egy-két naponként telefonon hívlak, mert még nem biztos a szálláshe
lyem. Kérem, hogy igyekezzünk lefeküdni, mert összeroskadok a fá
radtságtól.

Azért mondta, hogy befejezzék a társalgást.
Budapest, Nyugati pályaudvar. Kovács ezredes „taxi” feliratú ko

csival vitte le Balatonaligára. A Párt üdülőjében napi 5 órán át magyar 
és orosz szakemberek oktatták a diplomácia és hírszerzés tudományá
ra. Orosz mellett a németet és angol nyelvet is gyakoroltak.

Az Állami Egyházügyi Hivatal időszerűnek találta, hogy a rang
idős esperes és világi elnöktársa 1957. január 21-re kerületi gyűlést 
hívjon össze. Balajti emelt fővel, egyenes tartással lépett a Református 
Kollégium oratóriumába. A gyűlés tagjai felálltak, kíváncsian lesték 
mozdulatait. Jobbra-balra rövid fejbólintással fogadta tiszteletüket. A 
gyülekezettel szemben lévő fő helyről, tapinthatóan feszült légkörben, 
rezzenéstelen arccal figyelt.

Imádság után az esperes megállapította a közgyűlés szabályszerű, 
törvényes összehívását, kijelölte a jegyzőt és a hitelesítőket, azután 
dagályosan hódolt Balajti előtt.

- Mély hálával, igaz szeretettel, őszinte tisztelettel adózunk püspök 
úrnak, hogy a szomorú események után meghívásunkat elfogadta. Bo
csánatot kérünk a megbántásért, és megérdemeljük a dorgálását. Kéijük, 
hogy igazítsa helyre azokat, akik elvakult gőgjükben, irigyen, tisztátalan 
lelkülettel illették egyházunk püspökét és vezetőit. Elvakultságukban 
nem tudták, hogy mit mondanak, mit cselekszenek. Mivel püspök urat 
és fögondnok urat Istentől kaptuk, ezért lemondásukat nem fogadhatjuk 
el. Gyermeki bizalommal kérjük, hogy Isten szándékának vegyék hatá
rozatunkat, és álljanak vissza legfőbb őrállói tisztükbe.

A drámai csöndben körüihordozta tekintetét. Az előre fölkért esperes, 
az egyházmegyei gondnok és két lelkipásztor kissé bonyolultan, dadogva 
ismételgette az esperes szavait, aki az utolsó felszólalót félbeszakította.
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- Ha nincs több hozzászóló, akkor szavazásra bocsátom a közkí
vánatunkat. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Mivel az elsöprő 
többség mellette voksolt, ezért fölösleges megszámolni. Ellene? Sen
ki. Tartózkodott a szavazástól? - Tizennégy kar magasba lendült. - 
Köszönöm, és kérem jegyzőkönyvezni, hogy 58-an mellette szavaz
tak, 14-en tartózkodtak. Balajti Béla püspök urat az Egyházkerületünk 
újraválasztott főpásztorának jelentem ki, egyben fölkérem, hogy tanít
son bennünket.

Magabiztosan állt a kisebb szószéken. Kezét szájára téve köhin- 
tett, megigazította szemüvegét, jegyzetlapjait forgatta. Tisztában volt 
azzal, hogy a besúgók titkos jelentést írnak róla.

„Főtiszteletű Közgyűlés! Köszönöm a meghívást. Az utóbbi hetek
ben éjjel-nappal vívódtam rajta, hogy ha kérnek, visszatérjek-e őrállói 
tisztemre vagy se? A mostani szavazás eredménye arra kényszerűéit, 
hogy ne fussak meg.

Főtiszteletű Közgyűlés! Ha fáj is, de vizsgáljuk meg, hol tartunk? 
A magyar kormányzó tragikomikus operettjének lejátszása után, 1944- 
ben lelki-szellemi, anyagi romhalmazban hozzáfogtunk az ország és 
egyházunk  fölépítéséhez. Elfogadtuk az Isten által nekünk adott szoci
alizmust, amiből a keresztyének is tanulhatnak, és aki elutasítja, Istent 
utasítja el. Egyházunk megtalálta helyét az emberiség élet-halál küz
delmében, a béke ügye mellett. A Moszkvai Kiáltványban olyan szem
pontokra is figyelhetünk, amelyek Krisztus gyülekezetére is érvénye
sek. Megérte, hogy végigjárjunk egy nehéz utat.

Mi történt október 23-án? Merénylet a nép ellen. Meglazult fegye
lemben az elmúlt vezetés hibázott, vagy a reakció erősödött? Néhány 
rövidlátó vezető beképzelte, hogy megdőlt a néphatalom. Az emberek 
többsége kimaradt az ellenforradalomból, a felelősök pedig a szovjet
unió segítségét kérték. Fájdalmas volt a szovjeteknek, hogy kimentse
nek egy újabb világháborúból. Fájdalmas volt az Egyesült Államok
nak ráébredni, hogy többé nem világelső. Én előre figyelmeztettem, 
hogy a lázadás katasztrófába fullad.

Mi történt egyházunkban? Az, hogy problémáink megoldásában 
lassan mozdultunk, és az egyházi lázadás megelőzött bennünket. Ha
zugul letagadták a tizenkét év áldásait. Lényegében jóból lényegében 
rosszat csináltak. Az állammal kötött Egyezményt manipulációnak
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degradálták. Egy vidéki szatócs politikai érzéke nagyobb, mint Buda
pesten Radácsi László expüspöknek, akinek a magatartása miatt rend
őrségi felügyelet alá kerültek lelkipásztorok. Magamról annyit, hogy 
szokatlan korszakban kelet és nyugat között szokatlan módon végeztem 
szolgálataimat. Az állami szervek soha semmiben sem befolyásoltak. 
Lemondásomat a hazánkban tartózkodó kínai protestáns püspök kéré
se ellenére, azzal a reménnyel nyújtottam be, hogy kiegyenlítem az el
lentéteket, és munkatársaimat, valamint egyházunkat megakadályo
zom a vérontásban.

Hogyan tovább? Nem spórolhatjuk meg a bűnbánatot, hogy a ránk 
bízott igét nem tanítottuk elég hűséggel, és ezért kapu nyílhatott a lá
zadóknak. Hogyan tovább? Fölszámoljuk a reakció maradványait, és 
felelősségre vonjuk a törvényszegőket. Igenis, helyreállítjuk a fegyel
met. Alkalmas vezetők álljanak elő, uralkodjon közöttünk az Ige, és 
szocialista hazánk iránti szeretet. Folytassuk az elkezdett utat?'’

Az esperes agyonhálálkodott a megoktatásért. Megígérte, hogy 
hitben való engedelmességgel fogadják a legfőbb pásztor intelmeit. A 
szerény képességű, mindig alamizsnára éhes megalkuvók boldogan 
zsongták körül Balajti püspököt. A többség az ülésről nyomott hangu
latban távozott. A felébredtek keserű csalódással, némán vonultak le a 
falépcsőkön.

Balajti püspök az ÁÉH engedélyével 1957. január 23-án szétküld- 
te a körlevelét.

„Egyházmegyék és Egyházközségek Elnökségének, Székhelyén.
Nagytiszteletű Elnökség! A forradalmi munkás-paraszt kormány 

Elnöki Tanácsa 1957/22. törvényerejű rendeletében szabályozta az 
egyházak működését. Ennek értelmében az istentiszteleteken kívül 
semmi más összejövetel, beleértve presbiteri gyűlés, bibliaóra, gyüle
kezeti, ifjúsági, gyermek istentisztelet nem tartható. Lelkész csak hely
ben szolgálhat, vendég igehirdető, előadó és bárki más csak a felsőbb 
szervek előzetes írásbeli engedélyével hívható. Az egyházi tisztségek 
betöltéséhez, tehát lelkipásztor megválasztásához is az ÁÉH előzetes 
jóváhagyása szükséges. Pénzadomány csak lelkészi hivatalban fizethe
tő be. Egyházi ajándék, például szentkép, vallásos irat, karácsonyi 
csomag nem osztható. Építkezés, renoválás a tervrajz, a költségvetés, 
valamint igazolt fedezet bemutatása után az ÁÉH engedélyével kezd-
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hető. Tájékoztatok arról is, hogy államunk elfogadta Debrecen Méli- 
usz Református Főgimnázium leromlott épületének fölajánlását, és 
magára vállalta a renoválás, karbantartás, valamint a működés költ
ségeit. Kérem egyházunk vezetőit és tagjait, hogy az állam és egyház 
között kialakultjó viszony helyreállításáért fáradozzanak.

Atyafiságos köszöntéssel Balajti Béla püspök. ”

Az egyházkerületi lelkésztovábbképzést 1957. június 25-27 között 
rendezték Berekfürdőn. Balajti félnapot szánt a konferenciára. Dankó 
Imre kíséretében gyakorlott püspöki méltósággal szállt ki a Volgából. 
Gépkocsivezetője udvariasan segítette. A magas, rangidős esperes haj
longva sietett az egyház főpásztora elé. Az elnökség szobájában most 
is szatmári szilvapálinkával, pogácsával kínálták. Népes holdudvar kí
séretében sétáltak át a templomba. Félbeszakították a hivatalos prog
ramot, a rangidős esperes hálálkodva köszönte meg, hogy „a püspök 
úr tengernyi fontos munkáját otthagyta érettünk, és reánk pazarolja 
drága idejét. Kérjük, tanítson bennünket, amit érdeklődve, engedelme
sen várunk”.

Mialatt az esperes hódolt előtte, Balajtiban eldőlt, hogy nyugdíjba 
küldi ezt a régi világból itt felejtett múmiát. Ruganyos léptekkel sietett 
az úrasztalához.

- Köszönöm a meghívást, és az esperes úr szíves bevezetőjét. Tá
jékoztatómat ismét október 23-mal kezdem. A népet és egyházat káro
sító ellenforradalom és egyházi lázadás akkor se igazolódott volna, ha 
győzött volna. A lelki-politikai zűrzavarból, erkölcsi, anyagi válságból 
a munkás-paraszt kormánnyal együttműködve szabadulhatunk. A sze- 
retetben való egység helyreállításával tartozunk Istennek, egyházunk
nak és a népünknek. A lelkészek aktuális föladata, hogy igehirdetése
ikben mutassanak rá a vallás álarca mögött lapuló áskálódókra, akik 
szándékosan bomlasztanak, és mutassanak rá a világ békeóhajára. 
Szavainkat a cselekedeteink hitelesítik. Revideáltuk a misszió fogal
mát. Célja, hogy a látszategyház valódi legyen. Kínával megbonthatat
lan szövetséget kötöttünk. Ha ott egy kínait megnyernek a keresztyén- 
ségnek, azzal elveszítik a kínai népnek. Néhány személyi változás tör
tént. Budapesten Pásztor László ószövetségi professzor belekeveredett 
az egyházi lázadásba. Legalább egy bocsánatkérést vártak volna tőle,
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de makacskodott, kihelyezték Bácsbokodra szórványlelkésznek. Toros 
István debreceni professzor dogmatikával próbálta fehérre mosni az 
egyházi lázadást, megúszta nyugdíjazással. Farkas László, az úgyne
vezett Intéző Bizottság elnöke, volt konventi osztályvezető Rákos
szentmihály külvárosában népkönyvtári adminisztrátor lett. Nagy Ist
ván püspöki tanácsost kígyóként melengettem a karjaimban, belém 
mart, most kilépett az egyházból. Helyébe Dankó Imre kistemplomi 
beosztott lelkész püspöki tanácsos-titkári kinevezést kapott. A rendőr
ségi felügyelet alá került lelkészek ügyét törvényes bírósági tárgyalá
sokon tisztázzák.

A konferenciát vezető rangidős esperes ismét agyondicsérte Ba- 
lajtit, hogy a püspök úr minden szavát hálásan fogadta közösségünk. 
A Berekfürdőn konferenciázó lelkészek föllélegzettek, amikor a püs
pök nagy Volgája kifordult az udvarról.

A forradalmi munkás-paraszt kormány jutalmazott és terrorizált. 
Hat római katolikus főpap ünnepi omátusban, egy evangélikus, vala
mint négy református felelős őrálló Balajti Béla vezetésével - fehér 
ing, fekete nyakkendővel - sorakozott kitüntetésre az Országház Va
dász-termében. Őket találták olyanoknak, akik az ellenforradalom 
gyászos idején hűek maradtak a szocialista államhoz, néphez, törvé
nyekhez. A Népköztársaság ezüstkeresztjével tüntették ki őket. Balajti 
Béla kihúzta magát, kicsit előrelépett.

- Egyházam és társaim nevében hálásan fogadjuk el kitüntetésün
ket. Népünk iránti felelősségből és hivatali kötelezettségünkből csele- 
kedtük. ígérjük, hogy még odaszántabban hirdetjük a békesség evan
géliumát, végezzük egyházi szolgálatunkat szocialista hazánkban.

A kormány jutalmazott és keményen büntetett. Másnap Budapes
ten végeztéké ki Gulyás László leveli református lelkipásztort azzal a 
hamis váddal, hogy fegyvert fogott az ellenforradalomban. Naponként 
hajtották végre a halálos ítéleteket. Az ÁVÓ-t munkásőrségbe szer
vezték át, fokozták a bosszúállást.

Amilyen mértékben növekedett Balajti elfoglaltsága a közéletben, 
olyan arányban csökkent a püspöki hivatalban töltött ideje. Beválasz
tották a Hazafias Népfront elnökségébe, a Hajdú-Bihar Megyei Ta
nácsba, az Országos Békemozgalom elnökségébe, sőt országgyűlési 
pótképviselőnek jelölték, amivel jelezték, hogy Magyarországon val-
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lásszabadság van, és a társadalmi kérdésekben még az egyház is meg
szólalhat. Dankó Imre és Szűcs Géza vezették a hivatalt. A püspök ki
zárólag súlyos ügyekben döntött. Munkatársai nem tudtak arról, hogy 
a hivatal és a püspök lakásának dolgozószobája között titkos lehallga
tó készülék működik. Szigorúan zárt magánszobájának íróasztalán a 
lehallgató készüléken kívül három telefont használt. Első: közvetlen 
kapcsolat hivatalával, második: közvetlen kapcsolat a Belügyminiszté
riummal, harmadik: nyilvános vonal.

Balajtit hívogatták volna lelkésziktatásra, gyülekezeti rendezvé
nyekre, amelyeket mellőzött. Dankó titkára sajnálkozva hárította el a 
meghívásokat, hogy püspök úr már elígérkezett, hamarabb szólhattak 
volna. Csak kiemelt egyházi rendezvényeken szolgált, mint például es
peres beiktatás vagy sátoros ünnep, a Nagytemplomban: karácsony, 
húsvét vagy pünkösd. A világbékéről és az imperialisták mesterkedései
ről elmélkedett, és az sem zavarta, amikor hallgatói közül többen látvá
nyosan kivonultak az istentiszteletről. Szívesen szerepelt megyei és or
szágos népgyűléseken. Hozzászokott a rivaldafényhez. Azonban mikor 
Budapesten a sportcsarnokba terelt tömeg előtt lépett az emelvényre, el
szorult a torka, majd nekibátorodott, és belekiáltott a mikrofonba:

„Polgártársaim! Munkások! Értelmiségiek!
A fasiszták által megásott sírból dolgozó népünk bámulatosan rö

vid idő alatt életre támadt. A tanácsi rendszerben Népköztársaságunk 
polgárai egyenrangúak. Nálunk a munka nem kötelesség, hanem ki
váltság. Gyárainkban gépek duruzsolnak, földjeinket traktorok szánt
ják, bányászaink jó mélyre vágják a csákányt, és a békekölcsön jegy
zésével gyorsan emelkedik az életszínvonal. Sztahanovistáink 120-130 
%-ra teljesítik a kitűzött tervet, és április 4-én kiérdemelve ünnepeljük 
fölszabadulásunkat. A II. világháború idején a szovjet haderő a béké
ért küzdött. Moszkvában a vallások világkongresszusán a béke megőr
zéséért imádkoztunk. Az imperialistáktól is elvárjuk a fegyverzet csök
kentését. Koreában és Vietnámban képesek vagyunk keresztül húzni 
gyilkos terveiket. Tiltakozunk ellene, hogy a verejtékes munkával ter
melt gyümölcseinket gonosz kezek letépjék és megtapossák. Az egyház 
nem a gazdagok, hanem az üldözöttek pártján áll. Halál helyett az éle
tet választottuk!”

Sikert aratott a sportcsarnokban.
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Prágában 160.000 embernek beszélt, és utána megalakították a 
Keresztyén Békekongresszust. Nyílt szavazással Balajti Bélát elnök
nek választották. Központi irodáját Prágában nyitotta meg. A Béke 
Világtanács vezetőinek ülését Nyugat-Berlinben tartották. Az öttagú 
delegációt Balajti vezette. Német nyelven szólalt föl:

- Jóleső érzés, hogy tanácskozásunkat nem a háborútól való féle
lem, hanem a béke iránti elkötelezettség jellemzi. Fenyegető világ
helyzetben mondunk nemet az imperialistáknak. A szovjet békepárt 
messze világít, és biztatja a világ békeharcosait. Már az amerikai 
„Church-man” országos lap is megállapította: ideje, hogy az egyházak 
a békeharc élére álljanak.
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A KGB kötelékében

Balajti a nemzetközi rendezvényekről hazatérve szakszerűen je
lentette: hol történt, kik rendezték, pozitív, negatív folszólalások, a 
csoportos beszélgetések hangulata és témája. Anyagát személyesen 
adta le a Belügyminisztériumban, ahol időnként óvatosságra, időnként 
bátorságra ösztönözték. Néha igen büszke volt önmagára, néha letar
giába esett. Alig vette át Kovács elvtárs a környezettanulmányát, ami
kor kopogtattak. Kovács felugrott:

- Micsoda meglepetés, a szovjet nagykövetségről!
Balajti bemutatkozott:
- Szimlár vagyok.
Kovács mentegetőzött:
- Bocsánat egy pillanatra, Szimlár elvtárs. - Kimentek, de néhány 

perc múlva visszajöttek, gratulált. - Képzelje, hogy Andropovics 
nagykövet Szimlár elvtárssal szeretne találkozni ma délelőtt. Lehetsé
ges volna?

Balajti torka megint összeszorult, szívverése most is felgyorsult.
- Természetesen - nyögte elfúló hangon.
Máris indult a látogatóval. A nagy fekete Volga lassított a követ

ség kapujánál. Tisztelegtek, továbbengedték őket. Balajti 1956 no
vemberének gyászos napjain Milán századossal járt az épületben. Az 
első emelet halijának falán Marx, Engels, Lenin, Rucskó elvtársak 
aranykeretben vigyáztak az ügyfelekre. Fölöttük a Szovjetunió dom
borművű címere. Balajti alig mert lélegzeni, és úgy képzelte, hogy ta
lán a mennyországban sincs nagyobb méltóság.

- Engem, a falusi evangélistát, Martfűy professzor szeminaristáját, 
a debreceni püspököt fogadja egy a világhatalom nagykövete: Andro
povics elvtárs!

Amint megnyílt a párnázott ajtó, talpra ugrott. Két munkatárs kísé
retében ősz hajú, intelligens arcú férfi, katonás mozdulatokkal közele
dett hozzá, orosz nyelven mutatkoztak be.

- Köszönöm, hogy meglátogatott bennünket, sajnos nagykövet 
elvtárs váratlan elfoglaltsága miatt engem kért a képviseletére. Milo-
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csenko vagyok. Fáradjanak beljebb! - Cigarettára gyújtottak. - Te
kintse úgy Szimlár elvtárs, mintha a nagykövet ülne vele szemben.

Balajti kissé csalódott, de már megtanulta, hogy a diplomáciában, 
a politikában sűrűn akadnak hirtelen fölbukkant zátonyok, amelyeket 
az ügyes hajósok kikerülnek.

- Családja? - érdeklődött az ősz hajú. - Mi újság az egyházban és 
a béke frontján? Hallottam, hogy külföldön is megfordult néhányszor.

Balajti vigyázott a szavaira, és szerényen húzta alá sikereit.
- Éppen most indulok Franciaországba békekongresszusra.
Milocsenko az állát simogatta.
- Akkor helyben vagyunk, mert szeretnénk magyar barátainkat 

segíteni a világtávlatú munkájukban. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha 
személyes kapcsolatot építünk egymással önkéntesen. Megkérdezem, 
hogy hajlandó volna nekünk is beszámolni a munkájának eredményei
ről? Vállalná?

Balajti előtt egyetlen válasz maradt:
- Vállalom.
- Köszönjük, Szimlár elvtárs, és sikereket kívánunk feladatainak 

megoldásához. Itt írja alá ezt a rendkívül szigorúan titkos orosznyelvű 
dokumentumot! Most már rögzíthetjük a legközelebbi találkozásunk 
helyét, talán legjobb volna újra itt, nálunk. Jegyezze föl az időpontját. 
Közvetlen telefonszámom: 412-623. Varga Károlyt keresse.

Ettől fogva Balajtit hajszálpontos időben szovjet diplomata gépko
csi vitte a szovjet nagykövetségre. Két-három perccel hamarabb sétált a 
megbeszélt reklámoszlophoz, kirakathoz vagy járdaszegélyhez, és vil
lámgyorsan ugrott be a gépkocsi ajtaján. Hamar beilleszkedett a KGB 
kötelékébe. A megyei és országos ÁÉH elnökeivel csak olyankor talál
kozott, ha ő vagy az állami hatóság valamelyik egyházi személyt kívánt 
előléptetni vagy fegyelmezni. Vadász elvtárs panaszkodott is rá: „Balaj
ti püspökkel mintha elszaladt volna a ló, egyeduralmat valósított meg a 
kerületében, és az országos egyházban is. Másnak szinte nem is lehet 
véleménye egyházi ügyekben." Utazott vonaton és repülőgépen, felszó
lalásaival, előadásaival szimpatizánsokat nyert meg Moszkvának. Az 
amerikai presbiteriánus egyház texasi elnöke arról számolt be Dallasban 
húszezres gyülekezetének, hogy Európában csak Moszkvában és Ma
gyarországon találkozott igazi keresztyénekkel.
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Szimlár és Milocsenko jól összedolgoztak, tudván, hogy karrierjük 
vagy bukásuk egymástól is függött. A hivatalos kapcsolat barátsággá 
szelídült. Az utolsó beszélgetés után fölállt, hogy búcsúzzon, de 
Milocsenko visszatartotta.

- Még valamit, Szimlár. Ezüstkereszttel jutalmazott népi álla
munk. Jelentős pozíciókat viselsz a Béke Világtanácsban. Országgyű
lési képviselőnek választottak. Sőt tagja lettél az Elnöki Tanácsnak. 
Mondd, mire becsült téged az egyházad?

- Az országos Zsinat elnöke vagyok, első református az országban.
- Az nem kitüntetés, hanem munka.
- Mit értesz kitüntetés alatt?
- Például egy doktorátust.
Balajti átforrósodott, mert régóta szíve vágya volt. Végiggondolta, 

hogy professzor kollegái általában doktorok. A pietista, magyarkodó 
volt Kossuth utcai lelkész nevéhez biggyeszthette: doktor Hegyi Géza. 
A levitézlett megújulási mozgalom bukott titkára: doktor Dobos Ist
ván. Doktor Radácsi László expüspök annyit se konyított a politiká
hoz, mint egy falusi szatócs. Úgy tett, mint aki meglepődött.

- Doktorátusra?
- Igen.
- Aztán hol és mikor? Kitől fogadjam el? Az alacsonyabb szintű kol

legáimtól Debrecenben? Duruzsolják majd a hátam mögött, hogy senki 
sem doktorálhat Magyarországon, kivéve a protekciós zsinati elnök. 
Zagorszkban, hogy gyanúsítsanak túlságosan szoros szovjetbarátsággal? 
„A békepüspök Nyikovics metropolitát ledoktoráltatta Debrecenben, ő 
meg most visszafizeti Zagorszkban.” Svájc? Szóba se jöhet...

Milocsenko mozdulatlanul hallgatta, aztán Balajtira nézett.
- Ezeket pontosan mi is hasonlóképpen elemeztük, variálni azon

ban sokféleképpen lehet. Például Prága, ahol a Keresztyén Békekonfe
rencia irodája és a Comenius Egyetem működik. Aminek névadójáról 
föltételezik, hogy a nagyhatású pedagógus magyar apától született: 
Szeges János. Az biztos, hogy évszázadokon keresztül voltak és van
nak magyar hallgatói. Mátyás király sokat bajlódott a cseh husziták
kal. II. Rákóczi Ferenc is tanult benne. Eljött az ideje, hogy a régmúlt 
bűneit feledve, összefogjunk a világbékéért. Prágában a székfoglaló 
beszéd aktuális legyen, messze kerüld ki az 1945-ös lakosságcserét!
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A Comenius Egyetem teológiai fakultása levelét 1966. augusztus 
25-én bontotta föl.

„Főtiszteletű Püspök Úr!
Egyetemünk Doktori Tanácsa ez évben Balajti Bélát tudományos 

fokozattal kitünteti. Abban a reményben, hogy határozatunkat elfogad
ja, ünnepi díszdoktorátusát ez év október 20-ra tűztük ki. Szíves vála
szát nagyrabecsüléssel kéri Fakultásunk nevében... Rektor. ”

A Pannónia expressz begördült Prága szecessziós modem főpályaud
varára. Balajti püspököt Martfuy professzor, Szűcs Géza titkár, Dakó Bé
la külügyi osztályvezető és Hoiy Kálmán volt prágai ösztöndíjas kísérte 
el. Fiatalos mozdulatokkal szállt le a nemzetközi vonatról. Négytagú kül
döttség fogadta őket, a Hotel Prahaban kaptak szállást. Ebéd után város
nézés következett. Megcsodálták a Szent Vitus kéttornyú székesegyházat, 
aminek rotunda alapját 929-ben rakták le, és a gótikus építészet e reme
kében őrzik a koronázási jelvényeket. Átsétáltak a Moldva folyó 16 pillé
ren nyugvó 900 éves Károly-hídján. A betlehemi kápolnában Húsz János 
reformátor prédikált, aki 1402-1413 között az egyetem rektora volt. A 
Szent Tamás Sörözőben kóstolgatták a híres fekete prágai és a pilseni 
sört, amit orvosi receptre is fölímak. Este a Nemzeti Színház nagytermé
ben a díszvendégek páholyában hallgatták Dvorak: Rusalka című szláv 
ritmusokkal, táncformákkal beépített nagyszerű operáját, Bartók: Magyar 
parasztdalok és Divertimento című vonós zenekarra komponált művét. A 
hangverseny Smetana zeneszerző Cseh erdőkön és mezőkön című szim
fonikus költeményének csúcspontjával fejeződött be.

A doktoravatás délelőtt 10 órakor kezdődött a Comenius Egyetem 
teológiai fakultásán. Megnyitó után az egyháztörténet professzora ma
gyarul kezdte, majd cseh nyelven folytatta laudációját.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy közismert professzortársat 
méltassak. Balajti Béla kiváló igehirdető, tekintélyes szakteológus, 
profetikus egyén, teoretikus, praktikus, tapasztalt vezető és nemzetközi 
hírű püspök Képességeivel az egyháznak és a békés jövőt építő nép
nek szolgál. Tevékenysége régen túlszárnyalt szülőföldje határain, és 
megerősítette a hagyományos cseh-magyar barátságot is. Vitathatat
lanul beleszólt a világ protestantizmus életébe. A nemzetközi érdeklő
dés középpontjába került. Fakultásunk doktori címmel tüntette ki, 
amelyet tisztelettel átnyújtok. ”
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Az oklevél átvétele után Balajti az előadói asztalhoz lépett, tekin
tetével végigfutott a hallgatóságán, szeme összevillant Kovács ezrede
sével, aki a középtájon ült fekete ruhában, fehér ingben, elegánsan, 
mint egy tudós. Székfoglalóját, melynek magyar, angol, cseh nyelvű 
szövegét előre szétosztották, lassan olvasta föl.

„Főtiszteletű Tanári Kar!
Nagyra becsült Tudósok, Kollegák, Barátok és vendégek! A ma

gyarországi református és protestáns egyházak üdvözletét hozom, 
azokét, akik itt és most, ebben a korszakban, földrészünknek ezen a tá
ján szolgálnak. Egyháztagjaink többé nem a beszűkült kegyesek zárt 
csoportja, hanem olyan közösség, akik embertársaik javára munkál
kodnak. Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem Ő 
szolgáljon sokakért.

Belső és külső feladatokkal nézünk szembe, amelyek közül legna
gyobb és legfontosabb az élet-halál, a béke és háború kérdése egyhá
zon belül és kívül. Az igehirdető feladata, hogy segítsen az eligazítás
ban, és átalakulásban. Nem vagyunk magányosak, mert hitből fakadó 
engedelmességgel a Szovjetunió vezette világbéketáborhoz csatlakoz
tunk. Ebbe a táborba mindenki hozhatja sajátos értékeit a nemes cé
lért. Ez a tábor a legátfogóbb, legemberibb, legmerészebb mozgalom 
a földkerekségén. Győzni fogunk az esztelen, népnyúzó, önző, háborús 
tüzeket gyújtogató kapitalistákon. Békés jövendőnk egyetlen biztosíté
ka a szocializmus. Ez a társadalom más országok és nemzetek fejlődé
sére is jótékonyan hat. Reménységgel építjük a jövendőnket.  ”

A gratulációk hosszú sorát Varga Géza felvidéki református püs
pök zárta.

- Élénk színekkel reálisan festetted le a jelenünket és jövendőnket, 
püspök úr. Csatlakozom a gratulációkhoz. Igen, felejtsük el azt a sötét 
múltat, amikor 1945-ben 50 kg-os csomaggal kiköltöztetett családokat to- 
loncoltak át Magyarországra, vagy rabszolgák lettek Csehszlovákiában.

Az egyetem folyosóján Prágában tanuló magyar teológusok zárták 
közre.

- Püspök úr miért ajánlott föl egyházi épületeket az államnak? 
Miért adta föl a Sárospataki Teológiát? Hová tűnt el Szabó Dávid lel
kész? Mi lett Hegyi Géza debreceni lelkipásztorral? Hazahívta Lovas 
Jenő attasét Törökországból, hogy fölakasszák?
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A fiatalok gyűrűje szorult körülötte, fenyegető öklök emelkedtek, 
hogy arcul üssék. Rettenetesen megijedt.

- Fiuk, nagy bajotok lesz, ha inzultáltok! Nemzetközi botrány...
E pillanatban lépett oda Martfűy professzor.
- Dr. Balajti püspök úr! A tanári kar és a díszvendégek indulnak a 

közebédre. Szíveskedjék jönni!
Délután a magyar nagykövetség adott fogadást Balajti Béla tiszte

letére. Hazatérésük után két napot időzött Budapesten. Barátok, isme
rősök, munkatársak rótták le tiszteletüket, amit Balajti szerénykedve 
fogadott.

- Fogalmam sincs hozzá, hogy miért éppen engem választottak 
ki? - Ha meg érdeklődtek hogyléte felől, elmosolyodott. - Éppen 
most jöttem Prágából.

- Mit csináltál? Turizmus vagy szabadságodat töltötted?
- Szóval, hogy is mondjam... Díszdoktorátus...
Prága után Balajti püspök úgy száguldott a végtelen magasságok 

felé, mint sziporkázó üstökös, hogy darabokra szakadjon, és aláhulljon 
megsemmisülve. Zsófi magába merülve hallgatta férjének prágai dia
dalmenetét, és hozzáfűzte:

- Hát Jézus mit szól hozzá? Imádkozhatunk együtt?
- Most hagyjál békén!
Durcásan bevonult a szobájába, hogy Zsófi ennyire figyelmetlen 

volt hozzá.
- Először elvette a kedvemet, azután imádkozni szeretne. Ilyen 

lelkiállapotban? Engem dicsértek a Comenius Egyetemen, a magyar 
nagykövetségen, egyházi felelős őrállók, lelkészek és mindenki, egye
dül Zsófi kötözködik. Mit kíván tőlem? Haja szürkül, homloka ránco
sodik, ruhájából konyhaszag. Elhidegültünk, fölöslegesen kínozzuk 
egymást. Mi értelme együtt maradni? Bezzeg Éva, friss, szép, illatos, 
könnyed, és csípős megjegyzései találóak. Átölel és a fülembe duru
zsolja: „Béla, te vagy az i^azi férfi. Büszke vagyok rád! Ha tudnád, 
mennyire szeretlek.” Éva! Éva! Én is szeretlek.

Szakszerűen leírt jelentését átnyújtotta Milocsenkónak. A lényeget 
foglalta össze az illető megjelenéséről, fölszólalásáról, magánbeszélgeté
seiről, politikai nézeteiről. Milocsenko és Balajti között erősödött a biza
lom és barátság. A prágai beszámolója hosszabbra sikerült, mint máskor.
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- Egészséged? - Érdeklődött Milocsenko.
- Köszönöm, jól vagyok.
- Családod? Feleséged?
Balajti elhúzta száját, és megnyílt az orosz előtt.
- Feleségem!... Zsörtölődik és zaklat... Már arra is gondoltam, 

hogy... elválok, újat kezdek...
- A titkárnővel?
Balajti belepirult, hogy még ezt is számon tartják a szovjet elhárí

tok. Habozott, aztán dacosan bekeményített.
- Miért ne?
- Azért ne, mert a kommunisták példamutatóak a házasságban is. 

Ha pedig valakinek az állandó felelősség hordozás terhe alatt, szexuá
lis problémái lennének, akkor diszkréten megoldják munkatársak kö
zött, még Moszkvában is. A nyilvános kommunista példamutatás 
aranyszabály.

Moszkva 1969. augusztus.
Balajti püspök délelőtt a Keresztyén Békekongresszus szekcióülé

sén szólalt föl, délután a KGB tisztjével amerikai utazást készítettek 
elő. Jó vacsora után hotelszobájában féltizenegyig olvasott, aztán elol
totta lámpáját. Az utcai kandeláberek halvány fényei átszürődtek a 
függönyön. Ágyából kiugrott, mert halkan kopogtatták ajtaját. A szek
cióülés adminisztrátomője puhán félretolta.

- Nyugodtan feküdj vissza! Képzeld, pópa, valakit tévedésből a 
szobámba szállásoltak el. Nagyon fáradt vagyok, hol töltsem az éjsza
kát, a folyosón? Se papucsom, se hálóruhám.

Balajti megigézve tapadt éjszakai látogatójára. Moccanás nélkül 
bámulta, ahogy levetkőzött. Felső és alsó ruhaneműjét gondosan ösz- 
szehajtogatta, mellébújt. Moszkvai KGB-s útja során máskor is elő
fordult, hogy az orosz adminisztrátomőnek Balajti adott szállást. Szö
vetkeztek, mint a cinkosok. Csúfolták, nevették, ítélgették a fő elvtár
sakat, elszólásaikat, botlásaikat, titkos szerelmi ügyeiket, hogy Rucskó 
elvtársat részegen támogatták a kijárathoz, New Yorkban pedig az 
Egyesült Nemzetek palotájában lehúzta cipőjét, és azzal verte az asz
talt, hogy csönd legyen. Balajti megijedt, hogy túl sokat fecsegett az 
adminisztrátomőnek, hátha ez is a KGB ügynöke.
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Kovács Zoltán 15 éves korára fenékig ürítette a bűn me regpoharát. 
Lopott, hogy kocsmázhasson, és kifizesse az örömlányok bérét. Vere
kedett, hogy fitogtassa erejét, csúfolta szüleit, cimboráit, káromkodott, 
mint aki még az Istentől sem fél. Csoda volt a megtérése. Radikálisan 
szakított a múltjával, radikálisan hirdette Krisztust. Isten őáltala térí
tette meg Balajti Bélát. Ettől fogva utcán, iskolában, gyülekezetekben 
és mindenhol együtt hirdették az evangéliumot. Hálát adtak az Úrnak, 
és büszkék voltak rá, hogy a Betlehemi Szövetség kerékpárral ajándé
kozta meg őket. Kovács példakép volt a hívők között.

A teológia elvégzése után Kazincbarcikára rendelték segédlel
késznek, ahol a pártbizottság feljelentette, mert a lakására gyűlt bá
nyászok között klerikális tevékenységet folytatott. Áthelyezték Hód
mezővásárhely óriási tanyavilágába. A tekintélyes, régi vágású lelkész 
nagyot szippantott a pipájából.

- Megjött öcsém? Családostul ideküldték megdögleni? Vályogból 
épült lakását télen befutheti a vaskályhával, nyáron meg elég hűvös. 
Elődje gumicsizmákat hagyott itt, mikor elmenekült. A lyukasat ra
gassza be.

Kovács Zoltán családjával Hódmezővásárhely szélére költözött. 
Nyáron porfelhő lepte őket, ősszel cuppogó sárban járta végig az öt-tíz 
kilométeres utat, télen a hófúvásban bukdácsolt. Országos botrány lett 
belőle, hogy a „szolgáló egyházkormányzat” egy ötgyermekes segéd
lelkészt halálra ítélt a tanyavilágban, ahol egy koldusnak is több a jö
vedelme, mint neki. A hivatalos egyház valóban „látványosság lett a 
világ előtt” egy család megkínzásban. Ez így nem mehetett tovább!

Szűcs Géza püspöki titkár kinevezte Biharegyházára beosztott lel
késznek. A falu 1200 lakosa „színtiszta református” földhözragadt, 
hagyományőrző, szűklátókörű babonás paraszt. A vályogból épült pa
rókiából messziről érezhető volt a dohos levegő. Az utolsó öreg lel
kész szüntelenül zsörtölődött a hívekkel, hogy nem fizetik az egyház
adót, mert istentelen kommunisták lettek. A nyáj száz év alatt szétszó
ródott. Kovács bemutatkozó prédikációjára négyen jöttek el vasárnap 
kíváncsiságból, megesett a szívük az ötgyermekes papon. Kovács 
Szentlélekért könyörgött.

- Uram, adj erőt és kijelentést, hogy mit szóljak, mit cselekedjek? 
Az Úr megbátorította.
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Családlátogatással kezdte. Tanakodtak egymással a hívek, hogy 
mit akar ez a pap, mert a lelkész és gyülekezet az kettő. Egyik fent a 
szószéken kér, lent a padokban adakozásra kötelesek. Kovács a földes 
szobákban esténként petróleumlámpa pislákoló fényénél olvasott a 
Bibliából, és keményen hallgatóira vonatkoztatta. Egy év múlva 80- 
100-an gyűltek Isten házába harangszóra. Moccanás nélkül hallgatták 
a meghívott tanár, orvos, mérnök bizonyságtételét, akik azt állították, 
hogy Krisztustól új szívet, békességet, bocsánatot, erőt és örömet kap
tak, és aki Jézusban hisz, halála után az.örökéletre jut. Már a szom
széd falvakból, sőt messzebbről is jöttek vasárnaponként Biharegyhá- 
zára. Lelkileg, anyagilag virágzásnak indult az egyház. Ilona tiszte- 
letesnő gyermekcsoportot gyűjtött maga köré, tapsolt, játszott velük, 
és gyönyörűséges képeket mutatott, amint Jézus ölébe veszi és meg
áldja a kicsinyeket.

A megyei pártbizottság intézkedésre szólította föl a tanácselnököt. 
A lelkészt behívatták a tanácsházára.

- Baj van, tiszteletes úr! Eddig csönd volt a faluban, mint a teme
tőkertben, maga pedig megosztott bennünket hívőre és hitetlenre. Az 
éjszakába nyúló áhítatosság miatt a dolgozók fáradtan kezdik munká
jukat. Az iskolában Lenin elvtársra tanítják a gyermekeket, maga meg 
a vallásra. Nagy baj ez a kettős nevelés, fejezze be, és jóban mara
dunk. Érti, tiszteletes úr?

A hívő testvérek lelkipásztoruk mellé álltak.
- Tiszteletes úr, nyilvánosan megváltottuk, az egész falu tudja, 

hogy megtérésünk óta megszűnt a lopás, kiválóan dolgozunk, növeke
dett a termelőszövetkezet jövedelme. Krisztus nem a félelem, a meg
alkuvás lelkét adta nekünk, hanem erőnek, józanságnak és a szeretet
nek Lelkét.

A házi istentiszteletek folytatódtak, a gyülekezet szaporodott, a 
rendőrség pedig büntetett, mert fölseprés után elhullatott szalmát talál
tak a parókia előtt. A párt figyelmeztetett, valakik beverték a parókia 
ablakait.

Amikor Budapesten Garami Károly és Balajti Béla 1970 tavaszán 
nagy egyetértéssel beszélgettek, az elnök hirtelen elhallgatott, belevö- 
rösödött, haragra gyulladt. Ütögette az asztalt.
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- Itt van ez a Kovács Biharegyházán, felforgatta a falut és környé
két, fittyet hány az egyházi és állami törvényekre! Elegem volt belőle! 
Azonnal csinálj vele valamit, bánom is én, ha pereputtyával együtt el
tünteted a föld színéről. Püspök úr! Felelős vagy a rendbontásért!

Balajti kedvetlenül fogott hozzá, mert eszébe jutottak a régi szol
gálatok örömei, szenvedései. Talán igaz se volt? Magához rendelte 
Kovácsot, akiért a hívők buzgón imádkoztak, biztosra vették, hogy Is
ten csudát fog cselekedni, és Balajti püspök megtér. Kopottas fekete 
ruhájában furcsán érezte magát az elegáns püspökség bőrfoteljében.

Balajti esetlenül kérdezte:
- Emlékszel, Zoltánom, hogy együtt kezdtük a szolgálatunkat? Milyen 

szép idők voltak azok! Közösen jártuk Debrecen környékét és az egész or
szágot. Testvéri kapcsolatokat építettünk, és mindenhol ismerősként fogad
tak bennünket. Most pedig úgy tűnik, mintha két úton járnánk. Szeretném 
helyreállítani egységünket, azért hívtalak, hogy baráti jobbomat nyújtsam.

- Szívesen fogadom, püspök úr.
- Köszönöm. Emlékszel rá, hogy sok helyen prédikáltuk, hogy aki 

Krisztust követi, tagadja meg önmagát?
- Emlékszem, és kész vagyok önmagam megtagadására.
- Nézd, Zoltánom, te kicsit lecövekeltél a megtérés hangulatánál, 

a pietista befelé fordulásnál, és elszakadtál a valóságos élettől. Engem 
tovább tanított Isten, hogy ne csupán önmagámnak éljek, hanem min
den emberért, még a földi békességért is.

- Mit vársz tőlem?
- Nyilvánosan szakíts a köldöknéző pietistákkal, és segíts nekem, 

nekünk népünk jólétéért küzdeni. Szuggesztív egyéniség vagy. Mit ke
resel Biharegyházán, amikor készen van a helyed itt Debrecenben?

Néztek egymásra, mint az ökölvívók mérkőzés közben. Balajti 
szerint, ha Kovácsot megnyeri magának, akkor újabb jó pontot szerez 
az államnál. Kovács előtt Jézus jelent meg, amint az ördög kísérti a 
pusztában: „Neked adom az egész világot, ha leborulsz előttem." Hal
kan megtörte a súlyos csendet.

- Jézus magára vette bűneimet, életcélt, üdvösséget kaptam Tőle. 
Hogyan tagadhatnám meg Krisztust és a hívő keresztyéneket, a Jézus 
testét. Soha! Még a halál után se!
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- Félreviszed a dolgokat, gondold át még egyszer. Hívlak. Jössz 
velem, vagy sem? Szakíts a hívőkkel!

- Soha! Püspök úr... Téged is visszavár Isten népe.
Balajti haragra gyulladt, belevörösödött, kitört belőle a düh, mint 

fortyogó vulkánból a láva. Szégyellte, hogy alulmaradt.
- Kovács, azt hiszed, hogy most léptem le a falvédőről? Soha nem té

rek közétek vissza! Jót akartam neked, hogy kihúzzalak a mocsárból, 
mert én felelős vagyok a családodért, te pedig gőgös, makacs, önfejű, fe
lelőtlen! Te vagy a kerület legrongyabb lelkésze, rothadj el ott, amíg ki 
nem söprűnk az egyházból, mint a szemetet! Embermilliók kenyerének 
gondját hordozom, és akkor egy zavaros, pietista tévelygővel pocsékolom 
drága időmet. - Ráordított. - Széttéplek, mint foxikutya a lábtörlőt! Most 
pedig takarodj innen, és soha többé nem akarlak látni! Értetted: soha!

Kovács összehúzta magát, szó nélkül távozott. Az ia^ ige jutott eszé
be, hogy mi köze világosságnak a sötétséghez? És mit szól majd otthon a 
felesége? A vasútállomásról egyedül ballagott hazafelé. Csípős kora tava
szi szél cibálta, és havas eső verdeste nagykabátját. Néha az előcsillant 
hold fényében látta megnyúlt árnyékát. Máskor olyan hosszú volt a meg
állótól faluig vezető 3 km-es út, most pedig mindjárt otthon lesz a család
jánál. A püspök ordítása zúgott fülében. „Te vagy a legrongyabb lelkész, 
rothadj el... Takarodj! Soha!” Lelkében úgy összetört, mint a zátonyra 
futott hajó. „Megbélyegeznek, és kidobnak az egyházból Krisztusért. Se 
lakás, se munka, se pénz...” Félénken zárta be maga mögött az ajtót. 
Gyermekei pokrócokba csavartan aludtak. Ilona petróleumlámpa mellett 
harisnyákat stoppolt a konyhában. Félje arcáról leolvasta, hogy baj van, 
de semmit nem kérdezett, amikor paprikás krumplit szedett a tányéijába. 
Kovács evés közben monoton hangon beszámolt debreceni útjáról. Végül 
elcsuklott a hangja, az asztalra borult, keservesen zokogott.

- Én vagyok a kerület legrongyabb lelkésze, aki tönkretettem ma
gamat, családomat, a biharegyházi gyülekezetét és a magyarországi 
református egyházat.

Ilona megfogta férje kezét, szívéhez szorította, és csókolgatta.
- Zolikám, dicsőség az Úrnak, hogy hű maradtál Jézushoz! Ne 

aggodalmaskodj a holnap felől, mert mennyei Atyánk gondoskodik a 
mező vadairól, liliomairól, árvákról és a biharegyházáról elűzött papi 
családról is! Immánuel, Jézusért velünk az Isten.
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A hívők nagyon elcsüggedtek, hogy hiába imádkoztak, mert a lel
kipásztorukat megfosztják palástjától, a püspök pedig tovább tündököl 
karrierje fényes útján, és csúfolja Isten népét.

Balajti őrjöngött:
- Meghátráltak előttem gyülekezetek, egyházi vezetők, az Állami 

Egyházügyi Hivatal, még a szovjet Nagykövetségen is respektálnak, 
csak ez a komisz, makacs Kovács... Rendre fogom tanítani, és térdre 
kényszerítem.

Táviratilag magához rendelte Kovács Zoltán bihari esperest. Kü
lönös összejátszása a névrokonságnak. Leszidta Kovács esperest, aki 
alázatosan bámulta a szép perzsaszőnyeget.

- Biharegyházán országos botrány tombol! Milyen esperes az, aki 
nem veszi észre a törvénytelenségeket és a panaszokat? Törvényes jo
gomnál fogva elrendelem, hogy azonnal indítson törvényes eljárást Ko
vács pap ellen! - Gúnyolódott. - Ugye, megjegyezte a nevét? Kérem, 
hogy a vizsgálóbizottság elnökéül Dobos István tanácsbírót nevezze ki.

Az volt ugyanis az ördögi szándéka, hogy Kovács ügyével jól 
megalázza Dobost, aki 1956-ban az ő elnöki székében terpeszkedett.

- Hazamegyek, és azonnal intézkedek, püspök úr.
A bihari egyházmegye idős esperese duzzogva mosta kezeit, és a 

felelősséget igyekezett másokra hárítani. Levelet küldött Kovácsnak.
„Nagytiszteletű úr! Mivel Biharegyházáról indokoltnak látszó pa

naszok érkeztek hozzám, ezért egyházlátogatókat küldök kivizsgálásra. 
Kérem, hogy munkájukat a törvényben foglaltak szerint támogassa. 
Esperes.”

Nehezebb volt dr. Dobos István esete.
- Mit kezdjek vele, aki hangadó volt az ébredésben, Vésztőn töm

ve a templom, és a kiváló teológus népszerű a papok között, mert 
Balajtit kritizálni merte, hogy üres lelkű karrierista, aki saját dicsősé
gére mindig hátszéllel vitorlázik.

Dobos Istvánt szerette a gyülekezet, mert időszerűen és érthetően 
prédikálta, hogy 1945 előtt nem tragikomikus operettet játszottak Ma
gyarországon, mert a kormányzó németellenes volt, védte a zsidósá
got, építette az országot. Manapság egy lelki és anyagi nyomorúság
ban vergődünk. A kommunizmus Isten büntetése rajtunk, a világha
talmak és az eszmék változnak, de a Kőszikla Krisztus örökké ugyan-
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az. Mit cselekedjünk most? Isten parancsolja, hogy bánkódjunk bűne
inken, és a Golgota keresztje alatt fogadjuk el bűneink bocsánatát.

A besúgók szorgalmasan jelentették Dobos szavait, baráti körét és 
munkáját. Az ÁÉH legfájóbb pontján sebezte meg. Kitűnően tanuló 
gyermekeit sorra kicsapták az iskolából. Egyiket azért, mert golyós
tollára ez volt írva: „Isten szeretet”, tehát vallásos propagandát csinál. 
A másikat azért büntették, mert engedély nélkül ifjúsági összejövetel
re hívogatott. Harmadik fiának az volt a bűne, hogy vitába merészke
dett a tanárjával, tehát rendbontást okozott az osztályban. Gyermekei 
kedvetlenül, lebénulva gubbasztottak, mint akiket félholtra vertek. A 
feleség reggeltől estig siránkozott.

- Esperes, püspök, professzor lehettél volna, de az a hólyag lekö
rözött. Neked fontosabb a teológia és az egyház tisztasága, a Megúju
lási Mozgalom, az Intéző Bizottság, mint a családod. Kollegáid békét 
szajkóznak, virulnak, mint a pipacs, te meg felőrlőd magadat, engem 
és a gyermekeidet. Apa vagy te? Ilyen a keresztyén példakép?

Dobos beült az irodába, és szenvedett, mintha gombostűkkel szur- 
kálnák.

- Igaza volna feleségemnek, hogy míg a gyülekezet épül, azalatt 
családom belepusztul? Gyötrelmeit telefoncsörgés szakította félbe. 
Fölkorbácsolt idegekkel nyúlt a kagyló után, ingerülten szólt bele.

- Tessék.
- Kovács esperes beszél. Te vagy, István?
Görcsberándult a gyomra, hogy már megint piszkálódnak valamivel.
- Igen, én vagyok.
- Lennél szíves holnap délelőtt hivatalomban fölkeresni?
- Igen, ott leszek.
Az esperes meglepő nyájasan nyújtott kezet.
- Hogy vagytok, Istvánom?
- Köszönöm jól, csak a gyermekeink...
Az esperes leintette.
- Tudom, tudom... A szívemen hordozlak benneteket, és segíteni 

szeretnék. A zűrzavarok tisztázhatóak még Biharegyházán is. Intettem 
ezt a Kovácsot, falra hányt borsó... Püspök úr meg engem rovott meg, 
mintha én volnék a hibás. Mit csináltak az egyházlátogatók? Éveken 
át jegyzőkönyvezték, hogy minden rendben. Tegyünk már egyszer
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pontot a biharegyházi ügy végére! Háromtagú szakbizottságot küldök 
ki vizitációra. Arra kérlek, hogy te legyél az elnöke. Szeretnélek ki
hozni abból a ködből, ami körülted gomolyog 1956 óta. Szeretném, ha 
gyermekeid továbbtanulhatnának, és csillapodjon a helyi, egyházme
gyei és kerületi közhangulat. Szánjatok ki Kovács lelkészhez, és ha 
megállapítjátok, hogy minden rendben, akkor, tessék azt hivatalosan 
tudomásul venni, és a szájakat befogni! Ha pedig törvényelleneset ta
lálnátok, pláne, ami sérti az állam és egyház közötti viszonyt, akkor, 
tessék fegyelmi eljárást törvényesen indítani és tovább vizsgálódni.!

Dobos kihámozta a hízelgő szavak lényegét, és a „segítő szándé
kot”, hogy hívő nyírja ki a hívőt. Neki Kovács Zoltán testvére a Krisz
tusban, együtt imádkoznak, beszélgetnek, látogatnak, ocsmány dolog 
a hűtlenség. De... Talán mégis jobb, ha testvér intézi a testvér ügyét, 
és nem az ellenség. „Milyen apa vagy te?” „Milyen keresztyén az, aki 
másokkal törődik, saját háza népét meg elhanyagolja?” Visszacsengett 
fülébe feleségének és Pál apostolnak szemrehányása. Kelletlenül této
vázott. „Istenem, mit tegyek?”

Az esperes sürgette.
- Nos, vállalod, vagy másvalakit rendeljek ki a helyedre?
- Az időpont? - Nyögte síri hangon, mintha élve temetnék. 
Az esperes felállt, vállon veregette a megszelídült oroszlánt.
- Istvánom, mielőbb láss hozzá, káplánomnak máris diktálom a 

megbízóleveledet. Vedd át most úgy, mint fő vizsgálóbiztos. Két kísé
rődnek postán küldöm ki. Költségeiteket számoljátok el, mert méltó a 
munkás a maga bérére.

Dobos hazáig önmagával birkózott.
- Istenem, miért is vállaltam el? De hátha sikerül megmenteni kedves 

szolgatársamat! Az esperes beteg... Választás lesz... Rebesgetik, hogy 
Balajti a külügyminiszterségre pályázik, ürül a püspöki szék...

Kíváncsi felesége azonnal tudni akart mindent.
- Miért hivatott? Fő vizsgálóbiztos leszel? - Összecsapta tenyerét. 

- Végre megjött az eszed!
Dobos a fürdőszobába vánszorgott, megállt a tükör előtt. Egy ré

mült, koravén, hamuszürke arc meredt reá. Leköpte.
Kovács esperes ravaszul betlehem ista lelkészeket választott Dobos 

mellé, akik azért vállalták el, hogy letörölhessék magukról a „bigott”
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pietista bélyeget, és tekintélyt vívjanak ki a lelkipásztorok között. Az 
egyházmegye hivatalos képviselői kiszálltak Biharegyházára. Kovács 
lelkész azonnal leolvasta róluk, hogy ezek már nem testvérek a Krisz
tusban, hanem báránybőrbe bújt farkasok. A bizottság reggeltől estig 
vizsgálódott, ellenőrizte az anyakönyveket, presbiteri határozatokat, 
levéltárat, ügykezelést. Négy órán keresztül faggatták Kovácsot prédi
kációiról, bibliaórákról, a termelőszövetkezettel való kapcsolatáról. 
Egy óra hosszáig kérdezgették a hívő gondnokot, aki eldicsekedett a 
Krisztusban.

- Nagytiszteletű urak! Halottak, száraz csontok völgye volt Bihar- 
egyháza, de Kovács tiszteletes úr óta száznál is többen születtek újjá. 
A haragosok kibékültek egymással, a tolvajok visszavitték a lopott 
holmit, a téeszben szorgalmasan, énekelve dolgoznak, mert vallássza
badság van. Énekkar alakult, a gyerekekkel tiszteletes néni a parókián 
tart hittanórákat. Szerdán este háznál gyűlünk össze bibliaolvasásra, 
beszélgetésre, imádkozásra. Családlátogatáskor, hála Istennek, tiszte
letes úr még vallásos iratokat is osztogat.

A vizsgálóbizottság jegyzetelt, visszaolvasta jegyzőkönyvét a val
lomástevőknek, aláíratta velük, azután saját kézjegyükkel is ellátta.

Az egyházmegyei bíróság 1971. március 16-án hétfőn Berettyóújfa
luban tárgyalta le Kovács Zoltán perét. A gyülekezeti terembe Kovács 
Zoltán esperes elnökletével vonult a bíróság. Az elnök gyűrött, sápadt ar
cán piros folt árulkodott a betegségéről. Balajti személyesen üzente a bí
róság tagjainak, hogy szigorúan példás, törvényes ítéletet hozzanak. Kö
zépen ült az elnök, jobbján az ügy referense, mellettük a két lelkészi ta
nácsbíró és dr. Felméri Lajos ügyész, baloldalán a világi tanácsbírók sorát 
dr. Dobos István fö vizsgálóbiztos magába roskadva zárta. A bíróság mö
gött még az ébredési időkből itt maradt nagy felírás: „Jézus győz!”, amit 
csak a vádlott olvashatott, akit az első sorba ültettek egyedül, mint mé
szárszékre vitt áldozatot. A mögötte lévő székeken vagy 25 hívő lelkész, 
gyülekezeti tag imádkozott magában az Úr szabadításáért. Bíróság, vád
lott, hallgatóság pontosan tudta a végeredményt: Elítélés!

Varga Imre az Állami Áruház főnöke, a hívők nevében kérte, hogy 
tárgyalás előtt elénekelhessék: „Föl barátim, drága Jézus zászlaja 
alatt." Az. esperes megtiltotta, mert a hallgatóság nem szólhat bele, és 
itt most nem istentiszteleten, hanem bírósági tárgyaláson vagyunk.
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A referens lelkész valamikor a felébredtek táborában szolgált együtt 
Kováccsal. Dadogva olvasta föl a hosszú vádiratot. Kovács életrajzával 
kezdte, hogy már a teológián is törvényszegő rebellis volt, magatartásával 
mint segédlelkész Kazincbarcikán is botránkoztatott. Az 1956-os egyházi 
lázadásban szervezkedett, összekötő szerepet vállalt. Beteges lelkiállapo
tával meghasonlást szított egy békés gyülekezetben. Illegális röplapokat 
osztogatott, a gyermekekkel nem törődött, a gyülekezet éneklésében aktí
van részt vett. Az Állami Egyházügyi Hivatal nem kívánatos személynek 
minősítette. Mire végigolvasta hosszú bűnlajstromát, berekedt. Az elnök
ség, a vádlott és a hallgatóság éppen úgy megkönnyebbült, mint az elő
adó. A védő következett, aki sajnálkozott a vádlott súlyos vétkei miatt, 
hogy egyházunk és államunk törvényeit szándékosan megszegte. Fölhoz
ható mentségére, hogy hiszékeny és meggondolatlan fiatal keveredett a 
pietisták hálójába. Egyházunk törvényei alapján büntetést érdemel, de ké
rem figyelembe venni nagy családját.

A bíróság kivonult, hogy meghozza ítéletét. A szünetben Dobos fő 
vizsgálóbiztost kérték számon a hívők, hogy „elárultad a testvéredet”. 
Zavarodottan mentegetőzött.

- Nagyot hibáztatok, mert a vizsgálóbizottság adatokat gyűjtött. 
Nektek tanúkkal, adatokkal cáfolni kellett volna és hallgattatok. En is 
tudom, hogy a vád legnagyobb része hamis, de a bíróságnak csak ez 
volt a kezében, csak ennek alapján ítélkezik.

A bíróság ismét helyet foglalt az asztalnál, és az elnök figyelembe 
véve a bűntényeket meg az enyhítő körülményeket, felolvasta az ítéletet:

„Kovács Zoltánt lelkészi szolgálatából azonnali hatállyal felfüg
geszti, palástviselési jogától megfosztja, és a kivizsgálás valamint a 
perköltség díjainak kifizetésére kötelezi. Az egyháztól se nyugdíjat, 
sem más anyagi támogatást nem igényelhet.’’'

ki elnök, fuldokló hangon lehetőséget adott Kovácsnak, aki föl
állt, és bátran, érthetően bizonyságot tett önmagáról és hitéről.

- Ismerem az én bűneimet, és naponként könyörgök bocsánatért. 
Hálát adok azért, hogy az én Megváltó Jézusom elfogadott magának, 
és szolgálatra küldött. Az Úr nevében szóltam és cselekedtem. Az el
lenem fölhozott vádakkal megszomorították Isten Szendéikét. Meny- 
nyei Atyánk ítéljen az igazak és a gonoszok fölött. Meghajtom fejemet 
Krisztus előtt, más mondanivalóm nincs.
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Az esperes szabadulni szeretne lelkiismerete szorításából, egy le
hetőséget kínál:

- Kérem, hogy fellebbezzen.
- Nem óhajtok fellebbezni.
Az ügyész fölpattant helyéről.
- Hivatali jogomnál fogva fellebbezéssel élek.
A bíróság végrehajtotta megbízatását és feloszlott. Varga Imre 

utánuk fordult:
- No ezek szép kis emberek! Ha nincs „enyhítő körülmény”, ak

kor Zoltán testvérünket halálra ítélik. Most már énekelhetünk, mert 
vége a törvényes, hivatalos református eljárásnak.

A hívők körbefogóztak, valaki rákezdte:
Ne csüggedj el kicsiny sereg, 
Ha rád zúdul vad ellened, 
Hogy végkép összetörjön... 
Bízzál, ügyed az Istené, 
Népét ö el nem ejtené, 
Ő áll majd bosszút érted.

Kovács lelkész családjával Vajára költözött, ahol a hívők adtak 
nekik lakást. A mártírokkal szimpatizálnak. Pályamunkásnak vették 
föl a vasútnál, és két év múlva brigádvezetőnek majd körzeti munka
felügyelőnek léptették elő. Beteg szíve miatt leszázalékolták, de hí
vők, nem hívők jártak hozzá tanácsadásért, lelki gondozásért.

Az egyházkerületi bíróság Balajti püspök elnökletével jóváhagyta 
az egyházmegye ítéletét. Dr. Felméri Lajos megint föllebbezett. A zsi
nati bíróság megerősítette az egyházkerület határozatát. Kovács espe
rest dicsérték és bírálták a közvéleményben. Az egyházkerület elfe
ledkezett róla. Fél év múlva gyomorrákban elhunyt. Az ügy referense 
erkölcsi botrányba keveredett. Az egyik tanácsbírót pénzügyi machi
náció miatt börtönbe zárták. Balajti legközelebb odavetette Garami 
Károlynak, hogy a betlehemista tévelygő, levegőt szennyező Kovács 
Zoltán volt lelkész nincs többé.

Dobos kérvényezte az ÁÉH-nál gyermekeinek továbbtanulását. 
Most már figyelembe vették az indokait és az elhárult akadályokat, a 
gyermekei tovább tanulhattak. Biharegyháza híre elszivárgott Vésztő
re is, a gyülekezet meghasonlott, a templom kiürült. A presbiteri gyű-
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lésekre szóló meghívást visszaküldték. Felesége unszolására megpá
lyázta az esperesi tisztséget, de Balajti azzal rázta le, hogy most még 
nem, majd később igen, ha bizonyított. A felébredtek elfordultak tőle, 
a „felelős őrállók” magára hagyták, de hozzájárultak ahhoz, hogy Bi- 
harkeresztesre távozzon. Életunt lett, mondanivalója se volt többé. 
Prédikációja a gyülekezet feje fölött üresen koppant a templom falán.

A zsinati bíróság 1992-ben előszedte Kovács Zoltán lelkész iratait, 
és megállapította, hogy 1971-ben figyelembe se vették az enyhítő kö
rülményeket, amelyek bőven fölülmúlták a vádat. Rehabilitálták Ko
vácsot. A Magyar Református Világszövetség elnöke, Botosi János és 
az új debreceni püspök ünnepélyesen iktatta be Biharegyházára az ár
tatlanul elűzött lelkipásztort nyugdíjazásáig. Amikor 25 évvel ezelőtt 
Kovács Zoltánt a debreceni püspökibe hivatták, azért könyörögtek a 
hívők, hogy mentse meg Isten az ítélettől, és térítse vissza Balajti Bé
lát. Az Úr most hallgatta meg őket, és teljesítette az első kérésüket.

Az Operatív Bizottság ülésén Kádas János szocialista miniszterel
nök összefoglalta másfélórás előadását:

forradalmi munkás-paraszt kormány bel- és külpolitikája jó. 
Keleten és nyugaton elismerik a konszolidációt, a szabadságot és fej
lődést. Miután az Egyesül Nemzetek Szervezete levette napirendjéről a 
csontig rágott, úgynevezett 'magyar kérdést’, mi amnesztiát adtunk a 
bebörtönzött ellenforradalmároknak. Az Egyesült Államok feloldotta 
gazdasági megszorításait, sőt a legnagyobb vámkedvezményt adta 
meg Magyarországnak.

Belpolitikánkban leraktuk a szocializmus mozdíthatatlan, szilárd 
alapjait, hozzáfogtunk a végső fölépítéséhez. Téziseink közel félszáz év óta 
ugyanazok: ’A legfőbb érték az ember. Tovább a megkezdett úton. Éljen a 
Párt! Éljen a Szovjetunió vezette béketábor! Aki nincs ellenünk, az, ve
lünk van. ’ Sikeresen teljesítettük a 3. és 5. éves tervet és elkezdtük elindí
tottuk az új gazdasági mechanizmust, a marxista-leninista irányelvekkel 
radikális reformokat kezdünk a tudományos kutatásban, mezőgazdaság
ban, iparban és kereskedelemben. Fokozzuk a munkaversenyt még a kapi
talizmus jó módszereinek felhasználásával is.”

A protestáns vallási helyzetet Garami Károly, a budapesti ÁÉH veze
tője rajzolta meg. Negatívumokat és pozitívumokat hasonlított össze:
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„Negatívum, hogy a lelkészek többsége igyekszik bekapcsolódni a 
Népfront és Békemozgalom munkájába, főleg pedig a kulturális életbe. Ez 
a magatartás akkor is előnyös az egyházaknak, ha a gyülekezetek lélek- 
száma csökken, a különféle teológiai irányzatokkal meghasonlást támasz
tunk közöttük, és szembefordítjuk egymással az egyházi vezetőket, továb
bá a nagypapokat a kispapokkal, a gyülekezetei saját vezetőjével. Szorít
suk ki a klerikalizmust társadalmunkból, és csak megbízható egyházi ele
mek maradjanak benne! Kívánatos a gyülekezetek számának további re
dukálása, nyugdíjazással, fegyelmi eljárással vagy összevonással. Nega
tív jelenségek mutatkoznak a fellendülő turizmussal kapcsolatban. Sajnos 
az Amerikából, főleg Hollandiából idelátogatók közzé vallásos iratcsem
pészők is keverednek Szigorúbb ellenőrzést!

Pozitívum, hogy az állam és egyház között magasabb szintű kapcso
latok jöttek létre a betlehemisták ellenére, akik államrendünk és saját 
vezetőik lejáratásán mesterkednek. Az ÁÉH koordinációs szerepet vállal 
olyan állami jogszabályok előkészítésében, amelyek az egyházakat is 
érintik. Egyházi tisztségviselők választásánál továbbra is beleszólási jo
gunk van. A társadalmi és politikai élet fórumai, mint Békemozgalom, 
Népfront, helyi és megyei tanácsok, sőt az országgyűlés is nyitott, meg
bízható békepapok számára, mint például Balajti Béla püspök A szocia
lizmus programja megfelel az egyházak társadalmi tanításainak is. Ha
zánkban rendezett anyanyelvi világkonferenciáinkon, a nyugatról jött 
egyháziak állandóan kifogásolják: hol vannak a szomszédos országok, 
Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék magyar küldöttei. Pozitívum, 
hogy az egyházak politikai elkötelezettsége ahhoz a szinthez érkezett, 
ami a szocializmus érdekében elegendő.

Nincs szükségünk tovább nyilatkozatokat, cselekményeket várni az 
egyháztól. ”

Kádas János megjegyezte, hogy Balajti Béla híre és tekintélye fö- 
lülhaladja szocialista országok bármelyik protestáns vezetőjét. Szovjet 
elvtársaink még ahhoz is hozzájárulnának, ha megválna püspökségé
től, és teljes idejű diplomata lenne.

1972. május 2-án Balajti nagyot szívott cigarettájából, méltósággal 
fújta a füstöt, bólogatott, keresztbefont lábakkal hallgatott. Eleresztette 
magát az ÁÉH bőrfoteljében, mialatt Garami Károly Romániát és az
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ott élő magyarok ügyét fejtegette. Ismerte Erdély múltját és jelenét, 
hogy a II. világháború idején a Führer pozícióját gyengítette volna két 
háttémemzet késhegyig menő vitája, ezért 1940-ben megegyezésre 
kényszerítette őket. Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz. 
A világháború után az orosz Genaralisszimusz engedett a román dip
lomatáknak, és az 1920-as trianoni diktátum határvonalát hagyta jóvá. 
Orosz érdek volt, hogy a baráti Románia és a baráti Magyarország 
együtt építsék föl a kommunizmust, vagyis mindkét ország szovjet tar
tomány legyen. Magyar kormányküldöttséget menesztett Kolozsvárra, 
Marosvásárhelyre, Bukarestbe, akik azzal csillapították a magyarokat, 
hogy az anyaországnak semmiféle területi, gazdasági igénye nincs, az 
Erdélyben lévő magyar állami vagyont Romániának ajándékozza, és 
fölösleges a határmódosítás. A kormányküldöttség félmunkát végzett, 
mert az erdélyi magyarok legálisan és illegálisan megmaradásukért, 
függetlenségükért tovább küzdöttek. Mivel a református egyház tagjai 
színtiszta magyarok, „magyar vallásnak” is nevezték őket, ezért a 
központi pártbizottság, Moszkva utasítására Balajti püspök vezetésé
vel egyházi látogatókat indított Erdélybe, hogy a szabadságról, anya
országhoz való csatlakozásról végleg kijózanítsák az ábrándozókat.

Garami elnök ceruzájával az íróasztalán kopogtatott. A püspök tü
relmesen várta a feladatot, mint az a tanítvány, aki előre tudja, hogy 
mi következik.

- Először a román ortodoxiára menjenek, hogy erősítsék az orto
dox-református kapcsolatot. Küldetésük lényege, hogy meggyőzzék a 
magyarokat a status quo, a határok mozdíthatatlanságáról. A magya
rok asszimilálódjanak a többséggel saját érdekükben. A református 
vezetőket győzzék meg a magyarországi református egyház teológiá
jának helyességéről.

A budapesti határőr parancsnokság telefonált Ártándra, hogy a CL 
11-23 rendszámú gépkocsi utasait udvariasan kezeljék. A magyar út
levél- és vámhivatalnokok perceken belül végeztek az ellenőrzéssel. A 
román vámos fölnyittatta bőröndjeiket, mint a héja csapott le Balajti 
nagyalakú, aranyszegélyes, bőrkötéses Bibliájára.

- És ez mi?
Balajti idegesen a Helsinki Egyezményre és a vallásszabadságra 

hivatkozott.
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- Biblia.
A román vámos rendreutasította:
- Vegye tudomásul, hogy nem politikai szemináriumot tartunk, 

hanem ellenőrzést, Romániába vallásos iratot, pornót és fegyvert be
vinni tilos!

- Püspök vagyok!
- Akkor se!
Felindultan vitatkozott:
- Országgyűlési képviselő vagyok.
- Annak meg pláne tilos! - Elvették a Bibliáját, jegyzéket adtak 

róla. - Ha visszafelé jön, megkapja, hogy imádkozzék belőle!
A küldöttség püspöki Biblia nélkül érkezett Nagyváradra. Az or

todoxián gyorsan tisztázódott a félreértés, félórán belül a Szent könyv 
visszakerült tulajdonosához. Az ortodoxiáról a református püspök la
kására hajtottak. Pásztor László alacsony termetű békepüspök farizeu
si mozdulatokkal és szavakkal üdvözölte vendégeit. Felesége kávét, 
fenyőpálinkát, süteményt kínált, mialatt szünet nélkül sorolta félje ki
tüntetéseit, állami pozícióit.

- Képzeljék, a Nagy Nemzetgyűlésbe is beválasztották, vonaton, 
autóbuszon, repülőn ingyen közlekedik Romániában. És a nehéz püs
pöki feladatok... Legtöbb a baja az illegálisan működő államellenes 
betlehemistákkal...

Hotel Román szállóban aludtak. Másnap délelőtt a kolozsvári re
formátus Farkas utcai templom gótikus műremeke, Fadrusz: Mathias 
Rex lovas szobra, valamint a Szent Mihály templom megtekintése volt 
a program. Délután Marosvásárhelyre utaztak, ahol a református Vár 
templomot, Bolyai Farkas és János emlékeit nézték meg, akik az 
1800-as években az abszolút geometria megalkotásával világhírűek 
lettek. Megcsodálták a Teleki Téka ősi gyűjteményeit, az impozáns, 
magyaros motívumokkal díszített városházát, mellette a szintén ma
gyaros díszítésű Kultúrpalotát.

Este a Gecse utcában Csiha Kálmán lelkész-esperes fogadta őket. 
Isten úgy megáldotta munkáját, hogy óriásivá duzzadt a gyülekezet. 
Állóhely sem maradt a templomban, ahol vigasztalást, biztatást, taná
csot vártak az anyaországból érkezett drága magyar testvérektől. He
lyette bonyolult, semmitmondó szavakat, monoton prédikációt, szó-
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cialista programbeszédet hallgattak, hogy nyugodjanak bele a sorsuk
ba. Csalódottan hagyták ott az óriási templomot, és elterjesztették Er- 
délyországban, hogy a legrosszabb kolozsvári teológus is jobban pré
dikál, mint a magyarországi professzor-püspök.

A búcsú bankettet Kolozsváron tartották. A Protestáns Teológiai 
Intézet fehér asztalánál Balajti püspök emelkedett szólásra.

„Kedves Barátaink! A letűnt fasiszta rendszert megítélte Isten. 4 
kínkeservesen kikényszerített 1940-es határmódosítás megbukott. I 
szocialista társadalmunkban határmódosítások helyett a békés egyma 
mellett élés, a békeszolgálat és a szocialista építés a feladatunk. Ma
gyarországon a megújult egyházunk teológiailag megfogalmazta a jö
vő biztos útját. Hitben való engedelmességgel követjük a Békesség Fe
jedelmét, akik egyszerre vagyunk tagjai szocialista államunknak és 
egyházunknak, valamint együtt haladunk a világ békeszerető, vallásos 
és nem vallásos nemzeteivel. A békesség erősítésének szándékával a 
debreceni református kollégium felajánlja kolozsvári épületeit a ro
mán államnak. Ezzel a teológiai látással nyújtjuk testvéri kezünket. ”

Leült, homlokát megtörölte, lapítva körülnézett a döbbenetes fe
szültségben.

A porig alázott erdélyiek szégyenkezve lehajtották fejüket, ketten- 
hárman összesúgtak. Fájt, hogy vérző sebeiket szaggatták, vagdosták. 
Nagy András hitvalló, tudós, ószövetségi, nagyon szeretett professzort 
megbátorította Isten Szentlelke, és tetemre hívott:

- Béla! Emlékszel arra, hogy szívedet átadtad Jézusnak? Emlékszel 
arra, hogy evangélizációidon százak tértek meg? Emlékszel arra, hogy 
míg szabadon utazhattunk, együtt imádkozhattunk veled? Emlékszel az 
Erdélyben kivégzett keresztyén mártírokra? Láttad a határon kifeszített 
drótkerítést, az elaknásított szántást, az őrtornyokban vigyázó fegyvere
seket? Ilyen a békés egymás mellett élés? Ki vagy te Balajti Béla? Isten 
fölkent prófétája, vagy gonosz lélektől megszállott Júdás, akit rabul ejtett 
az arany és a karrier? Kiegyeztél áruló föemberekkel Jézus ellen?

A bankett résztvevői megdermedtek, az idegek pattanásig feszül
tek. A halálos csendben az öreg kolozsvári püspök asztalába kapasz
kodva remegett. Fölállt, nagyot lélegzett. Az arcok feléje fordultak, 
szeme összevillant az ószövetség professzorával.

- András! A szívemből szóltál! - Visszaroskadt a helyére.
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Balajti sikerélményekkel számolt be Budapesten, hiszen éppen az 
volt a feladatuk, hogy megerősítsék a kerítést Erdély és Magyarország 
között. Párizs, Genf, Prága, Moszkva után az erdélyi misszió jelenték
telen a számára. Az ószövetség hitvalló professzorát szeptember else
jétől nyugdíjazták, megúszta ennyivel.

Milocsenko gratulált a romániai látogatás eredményének.
- Fogadd legőszintébb tiszteletemet, hogy megválasztottak a Ke

resztyén Békekonferencia elnökének, és azóta szabadon utazhatsz ke
let és nyugat felé, beszélhetsz és taníthatsz vallási és társadalmi világ
konferenciákon. Használjuk ki lehetőségünket az emberiség, a világ
béke javára! Kérlek, nagyon ügyelj arra, hogy egyházi személynek 
mutasd magad! Teológiai vonalon igazold, hogy az egyház saját tör
vényei és dogmái alapján, szabadon működik a kommunizmusban! 
Dogma mint idealizmus, marxizmus mint realizmus, két különböző 
téma. Irreális volna összemosni őket, de az elnyomottak fölszabadítá
sáért, leszerelésért egyetértésben küzdenek, hívők és fölvilágosultak.

1970 és 1980 között Balajti szorgalmasan körbeutazta a világot, és 
ügyesen megoldotta feladatait. Szerény volt és határozott, tartózkodó 
és barátságos, mélyen hívő realista teológus és karizmatikus püspök, 
akiért szüntelenül imádkoznak a gyülekezetek, és akiért hálásak a lel
kipásztorok. Stockholmból hazajövet Milocsenko részletesen kikér
dezte, aztán lekönyökölve gondolkozott.

- Szimlár, próbálj bejutni Angliába, mert az Egyesült Királyság 
főcsatlósa Észak-Amerikának.

Balajtinak tetszett az ötlet, eluralta karriervágya. Levelet írt Bili 
George anglikán püspöknek Chichesterbe.

„Kedves Püspök úr!
A Christian Heroldban figyelemmel olvastam nagyszerű cikkét. Szer

zője olyan ember, aki menekítette a fasizmus áldozatait, napjainkban pe
dig teológiailag foglalkozik a keleti államokban élő egyházakkal. Teoló
giai tanárként és püspöki megbízatásomban állandóan tusakodok a kér
désről, hogyan szolgálhat egyházunk Istennek és embernek a szocialista 
társadalomban, hogyan épülhet az anyaszentegyház, mint Krisztus teste a 
földgolyó keleti és nyugati térségeiben? Tusakodásaim közepette jutottam 
el arra, hogy testvéri látogatásra, igehirdetésre meghívjam Püspök urat. 
A személyes kapcsolat többet ér a hírközlő szerveknél.
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Szíves válaszát kéri, őszinte tisztelettel és áldáskívánással dr. 
Balajti Béla püspök.”

Bili George püspököt egyházi küldöttség várta Budapesten, a Ke
leti pályaudvaron, szorongásából feloldódott. Zsúfolt templomokban 
prédikált, mert kialakult gyakorlat szerint előre és nyomatékosan hir
dették, hogy püspök érkezik nyugatról. Kíváncsian hallgatták a kül
földit, aki rá „hangolódott” a gyülekezetre.

„Test szerint a nyugati világból, Lélek szerint onnan felülről, Is
tentől kapott megbízatással  jöttem. Ugyanazon testnek vagyunk tagjai, 
aminekfeje Jézus Krisztusi'

Hétköznapokon országjárásra vitték, hogy megmutassák Sztálin- 
város füstölgő kéményeit, Bábolnán a nemesített állatokat, Hortobá
gyon a csikósokat, Sárospatak várának múzeumát. Eltitkolták az álla
mosított teológiát, Alcsúton a Betlehemi Szövetség missziói telepét, 
aminek nagytermét a tsz istállónak használja, de még ottmaradt a 
nagybetűs felírás: „Krisztusért és Egyházáért.” Eltitkolták a Budapest 
Vas utca 2. szám alatt épült volt helyőrségi templom államosítását, 
amiben kommunista pártszékház működik.

Bili George püspök beszámolóját az Ökumenische Presse is hozta: 
„Húsvéti hajnal egy kommunista országban” címmel. Balajtit viszont- 
látogatásra hívta Angliába, és ez volt a KGB terve. Milocsenko gratu
lált, hozzáfogtak egy újabb angol látogatás előkészítéséhez.

Balajti püspök, mint kilőtt nyíl surrant csábító, igéző magasságok fe
lé. Egyre följebb, mint a sasmadár röpült kelettől nyugatig, északtól délig, 
szabadabban, mint a Szovjetunió vagy az Egyesült Államok elnöke. Je
lentéseit Budapesten vagy Moszkvában adta le a legszigorúbb titoktartás
sal a KGB-nek. Küldetésének célja volt, hogy szimpátiát geijesszen a le
szerelés, valamint a Szovjetunió vezette szocialista tábor iránt.

Moszkvában és Zagorszkban Nyikovics metropolita szervezett 
nemzetközi konferenciákat. Varsó érsekével, római katolikus és protes
táns békefrontot épített. Kelet-Németországban evangélikus lelkészek 
és püspökök bizalmába férkőzött. Svájci egyetemeken az egyház szol
gálatát fejtegette vallásos és vallástalan emberek között. Angliában 
megbírálta az egyházat a gyarmatosításért. Szégyellte, hogy a világ ha
ladó erői bizonyos területeken megelőzték az egyházat. Dél-Afrikában 
megtapsolták a négerek, mert a faji megkülönböztetés bűnét bírálta. A
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római katolikus Ausztráliában kifejtette, hogy a szűz Máriától született 
Jézus úgy jelentette ki magát mint a békesség Istene.

Kína és a Szovjetunió barátsága elhidegült, ezért a KGB magyar 
református küldöttséget menesztett Kínába. Az „Üzenet” című egyet
len országos református hetilap hónapokon át beszámolót hozott egy 
mamut országról, ahol a magyar látogatók kényelmes szállodában 
lakhattak, jól tervezett program keretében közlekedtek heteken át vo
naton, hajón, repülőn a páratlan történelmi alkotások megtekintésére, 
sőt egy alkalommal King püspök keresztyén gyülekezetbe is elvitte 
őket. A cikksorozatot Balajti püspök így fejezte be:

pinában elmondtuk, hogy 1945 tavaszán kezdődött sorsdöntő 
fordulat nem lezárt esemény, hanem állandó forradalom. A világon 
szovjet űrhold keringett először az űrben, ami nyitás volt a végtelenbe. 
Örökre leáldozott a népnyúzó milliomosok kizsákmányolása, mert a 
Szovjetunió magasabb erkölcsi rendet hozott... Kínában elismertük azt 
is, hogy közöttük  járva, emberebb embernek éreztük magunkat, és sze
retnénk kapcsolatainkat tovább fejleszteni."

Balajtit meghívták Hannoverbe, az alsó-szászországi német egyházi 
napokra. Expozéjában kiemelte, hogy a magyarországi protestáns egyhá
zak megtalálták helyüket a szocializmusban. A kritikusokat leszerelte.

- Mi történt 1956-ban, egyházi vagy politikai megmozdulás?
- Mind a kettő, mert felelőtlen személyek kalandorságra vetemedtek.
- Kik voltak felelőtlen egyháziak?
- Azok, akik 1945 után megtalált újreformátori teológiát letéríteni 

próbálták a keskeny útról.
- Hogyan próbálták letéríteni?
- Akadályokat gördítettek a fejlődés elé, és az Isten által megítélt 

történelmet próbálták visszaállítani.
- Magyarországot 1956-ban fasizmus fenyegette?
- Szó szerint elvileg nem, mert a fasizmust nemzetközi törvények 

tiltják, de gyakorlatilag a háborús uszítok sodrásába kerültek.
- Miért tiltották be Magyarországon a vallásos egyesületeket?
- Nálunk vallásszabadság van, a vallásos egyesületek önként ol

vadtak be Krisztus látható testébe, Aki imádkozott a tanítványaiért, 
hogy „mindnyájan egyek legyenek." Még nyugatról érkezett más poli
tikai beállítottságú egyházi képviselők is szabadon járhatnak, prédi-
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kálhatnak, jöjjenek, győződjenek meg. Keleten nincs diktatúra. A 
Szovjetuniónak nincs gyarmata, csak az imperialistáknak van. Az öt 
világrész kommunista és munkáspártjai Moszkvában kiáltványt fo
galmaztak a szabadság, a béke, a leszerelés céljából. A Moszkvai Ki
áltvány nem a diktátorok fogalmazása, hanem barátok kéznyújtása.

Balajti szívesen vállalt külföldön gyülekezeti szolgálatokat. Alap
igéjét legtöbbször a Zsoltárok könyvéből választotta, hogy „Keresd a 
békességet és kövessed azt. ” „Jövendő a béke emberéé." Külföldön a 
dohányzástól és alkoholtól türtőztette magát, de hazatérése után lelki
furdalásait, félelmeit, feszültségeit fokozott szeszfogyasztással próbál
ta enyhíteni.

Az Egyesült Államokból megérkezett a nagyon várt meghívás. A 
presbiteriánus egyház Princeton híres teológiai szemináriumában ter
vezett nemzetközi konferenciát. A négytagú csoportba Pásztor László 
hitvalló teológiai professzort azért delegálták, hogy megzavarják az 
amerikai Federal Bureau of Investigationt (FBI), a Szövetségi Nyo
mozó Irodát, hogy keletről még úgynevezett ellenzékieket is kienged
nek. Hárman megkapták az amerikai vízumot, Balajti püspökét eluta
sították, mert KGB-s kapcsolatot gyanítottak. A magyar egyházi és vi
lági sajtó nagy port kavart föl arról, hogy a ..szabadság hazájába” egy 
lelkész-püspök belépése tilos. Hosszan cikkeztek róla, hogy „ egyhá
zunk egységét sötét erők bomlasztják azért, hogy üzleti nyereségből vi
lágháborút robbantsanak ki. Az összevissza kapkodó nyugati kapitalis
ták arcul csapták Krisztus evangéliumát és az emberi jogokat. Köszö
nettel nyugtázzuk, hogy komoly nyugati egyházvezetők szégyellik a 
döntést, tiltakoznak ellene, hogy Amerikában a szabadságot sárba ti
porják. Természetes, hogy a csoport három tagja szolidaritásból visz- 
szalépett, amivel bizonyságát adták, hogy a református egyház egysé
ge erősebb, mint valaha. Magyarországra kivétel nélkül beutazhatnak 
a meghívottak. ”

Milocsenkoval egyeztetés, alapos ellenőrzés után a világ tájairól 
hívtak egyházi képviselőket: Indiából, Japánból, Ausztráliából, Afri
kából és még Amerikából is. Tiszteletükre fogadást rendeztek az Or
szágházban is. Balajti kitűnően „adminisztrálta” önmagát. Egyháziak
tól és még alacsonyabb rendű megyei, sőt országos állami szervezetek 
előjáróitól is elvárta, hogy tömjénezzék. Egyházi feladatait giliszta ge-
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rincű hódolóira bízta, bőven szakított időt az árulkodók kihallgatására, 
akik egymás ellen áskálódtak, hogy ezzel bizonyítsák hűségűket a fő
tiszteletű úrnak. Értekezleten, konferencián egyedül neki volt joga be
szélni, mások véleménye kiszorult. Végleg elszakadt a reális élettől.

Útiköltségeit és egyéb kiadásait az Országos Béketanács vagy a 
Belügyminisztérium pontos elszámolással készpénzben fizette. Néha 
150 dollárt írattak alá, de csak 100 dollárt kapott, vagy 200 német 
márka helyett 150-et. Úgy tett, mintha nem venné észre a csalást. 
Közegyházi kiadásait a Zsinat pénzügyi osztályától vette föl. Svájci 
bankszámlát nyitott, aminek tőkéje szorgalmas takarékossággal szé
pen kamatozott.

Az Egyházak Világtanácsa 54 országból 1300 képviselőt hívott 
Evanstonba. A konferencia fő témája: Krisztus a világ reménysége. 
Magyarországról Bárány József budapesti püspök-helyettest, Pásztor 
László teológiai tanárt, Debrecenből Martfüy professzort jelölték ki, 
Balajti Béla vezetésével. A püspök gondolatai hónapokon át Ameri
kába száguldoztak. Belemerült az új világ történelmének, gazdaságá
nak, vallási életének tanulmányozásába. A 160 millió lakosból 70 % 
protestáns, 25 % római katolikus, legnagyobb a baptista egyház, leg
gazdagabbak a presbiteriánusok. A megszámlálhatatlanul sok apró fe
lekezet között a másfélmillió magyar 4-5 református szervezetbe tö
mörült, kommunistaellenesek, áhítattal emlegetik a volt magyar kor
mányzó nevét. Az 1956-os forradalom emlékére szobrokat emeltek.

Illinois állam fővárosa Spriengfíeld, Evanston pedig a gengszterei
ről híres 2 és fél milliós Chicago külvárosa, a Michigan-tó nyugati 
partján. Balajti belekábult az óriási lehetőségbe: „Magyar püspök a 
rothadó kapitalizmus szívében. Körülvesznek, csodálnak, kérdeznek, 
és tanítom őket." A Belügyminisztérium, a budapesti ÁEH és a köz
ponti pártbizottság agitációs és propaganda osztályának ellenőrzése 
után, a Zsinati Bizottság sokszorosította az evanstoni tanulmányt, amit 
teológiai professzorok állítottak össze:

„Krisztus a világ reménysége. Váltságmunkája, éppen olyan idő
szerű a keleti, mint a nyugati világban, és a megosztott egyházakban. 
A múlt hibáit, és bűnös vezetőit megítélte Isten. Magyarországon 
1945-ben polgári korszakváltás, népi, egyházi megújulás kezdődött. 
Az elnyomó és uralkodó egyházból az Ige által parancsolt, szolgáló
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egyház lettünk. Kigyógyultunk a beteges pietizmusból, amiben ember
telenül voltunk istenesek. Istentől kapott missziónkat az egyházunkért, 
népünkért és az egész világért végezzük. Elítéljük a gyarmatosító, nye
részkedő háborúskodást, viszont egyetértünk a keleti és nyugati álla
mokban szervezett békemozgalommal. A jó akaratú emberiséggel 
együtt reménykedünk a jövendőben. ”

Balajti a magyar, orosz, angol, német fordítást büszkén nyújtotta 
át Milocsenkónak, aki dossziéjába illesztette.

- Köszönöm. Most pedig néhány gyakorlati probléma. Tegyük 
föl, hogy az FBI, a Szövetségi Nyomozó Iroda, valamint a State De- 
partment, vagyis az amerikai külügyminisztérium szagot kap, és szi
matol Balajti püspök után. Ezért mostantól kezdve, hazajöveteledig ez 
volt az utolsó találkozásunk. Kérem, hogy Balajti püspök véletlenül se 
tévedjen politikai vagy társadalmi rendezvényekre, annál többet mu
togassa magát egyházi összejöveteleken. Ezt a tanulmányt azonnal 
küldjék el Evanstonba és a jelentősebb tagegyházakhoz. A kezdőlépés 
eldöntheti a mérkőzés sikerét. Postázzák szét az ország gyülekezetei
hez, egyházi intézményekhez, hozzák le az egyházi lapok, nyilatkoz
tassanak tekintélyes teológusokat, akik helyeslik, vagy apró betoldást, 
kihagyást, módosítást indítványoznak. Úgy állítsák be a képet, hogy a 
tanulmány a gyülekezetek méhéből született, imádkoznak érte, és 
anyagilag támogatják. Négyes feladatot szükséges megoldani. Először 
is: a politikai témákban zárkózott, kissé tájékozatlan legyél. Másod
szor: nyilvánosan vagy négyszemközt csak teológiai vagy családi té
máról beszélgetsz. Harmadszor: senkinek ne telefonálj, üdvözlő ké
peslapot se küldj. Negyedszer: próbálj bizalmas kapcsolatot szőni 
Thomas Glower néger baptista lelkésszel.

A hidegháborús időben négy magyar református felelős őrálló és egy 
evangélikus püspök beutazási vízumot kért az Egyesült Államok buda
pesti nagykövetségén. Mivel az FBI szerint Balajti a KGB-nek dolgozik, 
ezért korlátozásokkal adták meg neki: csak a nagygyűlés idején tartóz
kodhatnak az USA-ban, a konferencia területét egyikőjük sem hagyhatja 
el, és csak ott szólalhatnak föl. A Zsinat elnöksége régi, bevált módszerrel 
most is szétkürtölte a nagyvilágba, hogy a szabadság országában meg
nyirbálják a vendégjogot. A State Department azzal támadott vissza, hogy 
az ökumenikus mozgalom a kommunisták szálláshelye.
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New Yorkhoz közeledve halkult az óriás repülő zúgása. Amint le
felé ereszkedett, élesebben kirajzolódott az ég felé nyúló 93 méter 
magas szabadságszobor fáklyája. A monumentális művet franciák ké
szítették, és 1884-ben adományozták az amerikaiaknak. A felhőkarco
lókból messze kinyúlt a 381 méter magas Empire State Building. A 
tengeröbölben a világ legnagyobb hajóját, a Queen Mary oldalát csap- 
dosták a habok. New York repülőteréről közvetlen járattal repültek 
Evanstonba. Az esti vacsora után Balajti a kerítésen kívül sétálni sze
retett volna, azonban két civil útját állta.

- Fáradjon vissza, püspök úr, mert hűvös az éjszaka.
A megnyitón résztvevő 18.000 fős tömegnek fölolvasták Dwight 

Eisenhower amerikai elnök hosszú áldáskívánását. A Magyarországról 
érkezett delegációtól tartózkodtak, mert az terjedt el róluk, hogy „lefe
küdtek a kommunistáknak.” Balajti álmatlanul kínlódott, mert félt, 
hogy megölik. Nehezen oldódott körülöttük a légkör.

A misszió csoportülésén Balajti fölszólalt:
„Evangélizációnk célja, hogy az emberek megtérjenek. Hazánkban 

munkálkodik a Szentlélek, és szinte az egész világ kíváncsi reánk, sőt 
készek is tanulni tőlünk. Az ítélkező kritikusok lassan kénytelenek el
ismerni, hogy keleten is van egyház. Olyan látást kaptunk Istentől, ami 
által felismertük helyünket és szolgálatunkat szocialista országunk
ban. Abban a szocializmusban, ahol lokális és kozmikus háborúk kitö
rése ellen küzdenek. ”

Pénteken reggel Bentley amerikai szenátor megkérdezte Balajtit, 
hogy az ebéd utáni szünetben hajlandó volna-é néhány kérdésre vála
szolni?

- Természetesen.
Délután újságírók, fényképészek, magnetofonosok gyűrűje szorí

totta őket körül.
- Ön a kommunista párt tagja? - Tették föl az első kérdést.
Balajti elsápadt, és nagyot nyelt.
- Lehetetlenség volna számomra.
- Milyen értelemben szimpatizál a kommunizmussal?
- Semmilyen értelemben.
- Hiteles források szerint 15 év óta miért nem végez egyházi 

munkát?
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- Rossz a hírforrásuk.
- Magyarországon működnek egyházi iskolák?
Lassan belerázódott a finom hazugságokba.
- Igen, működnek.
- Van-é sajtószabadság az újságokban és rádióban?
- Igen, a rádió vasárnaponként vallásos műsort közvetít.
- Hazájában nagyobb vallásszabadság van, mint az USÁ-ban?
- Nem hasonlítok össze.
- Utazása előtt tárgyalt-e hatósági emberekkel, kapott-e tőlük inst

rukciót?
-Nem.
Ez a válasza igaz volt, mert egy hónapon át, szünetelt kapcsolata a 

KGB-vel.
- Szabadon nyilatkozhat-é az USÁ-ban és Magyarországon?
- Szabadon, mert az egyház nincs társadalmi rendszerhez kötve, 

és nem kiszolgálója az államnak. Máris szabadon fölhasználom az al
kalmat, hogy a Világtanács vezetőségét meghívjam látogatásra, hogy 
saját szemükkel meggyőződjenek arról a szabadságról, megújulásról, 
amiről nyilatkoztam.

Budapest, Ferihegyi repülőtér. A TU 104-es óriásgép ajtaja meg
nyílt, és az utasok kicsit megkönnyebbülve ereszkednek alá a lépcsőn. 
Az öttagú magyar delegáció győztesen integet, hogy „Amerikából jöt
tünk”. Formális vám- és útlevélkezelés után családok, barátok csókol
ják, ölelik, virágcsokorral ajándékozzák az „Újvilágból” érkezőket. 
Villámkérdések, válaszok, taxik, irány az Abonyi utca, rövid élmény
beszámolók, néhány nap pihenés, aztán peregnek a szürke hétköznap
ok. Balajti négy héten át messzi kerülte az állami szervezeteket, és 
Milocsenkót. Elfogadta az egyházi meghívásokat.

A Zsinat elnöksége országos lelkész-gondnoki konferenciát rende
zett Budapesten a Kálvin téri templomban. Balajti számított rá, hogy 
az FBI ügynökei lehallgatják, ezért az anyaszentegyház ügyével kezd
te az előadását.

„Isten életet oltott a természetbe, az emberbe, hogy munkájával 
fejlődés útján haladjon előre. Magyarországi Református Teológiáin
kon az egyház 2000 éves mulasztását igyekszünk bepótolni, mialatt 
céljaink és módszereink változhatnak. A lelkipásztorok megélhetésé-
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nek minden áron való biztosítása helyett az a célunk, hogy hazánk vi
rágzó társadalmi rendjéhez elkötelezzük magunkat. A lelkészek vizs
gálják meg magukat, hogy Isten megszólító Igéje, miképpen lesz szá
jukban élő üzenetté?

Éveken keresztül végzett, türelmes előkészítéssel, szélesedett és mé
lyült a külföldi egyházakkal való kapcsolatunk. Egyes nyugati körök el
várnák tőlünk, hogy itt keleten az ő egyházpolitikájukat vegyük zsinór
mértékül. A világ látványossága lettünk, és szerénység nélkül készek va
gyunk tanítani külföldi testvéreinket. Dolgozni csak békében lehet, ezért 
támogatjuk a világ békemozgalmait. Gyülekezeteink létszáma fogy, hite, 
tudása, szolgálatkészsége növekedik. Pásztor és nyáj országszerte hitben 
való engedelmességgel, dolgozó népünkkel karöltve építi a boldogjövőt.

Terveink: a Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté református alap
irataink fölülvizsgálatával egy időben végezzük teológiai megújulásunkat? 
A szükségtelen ügyvitellel csökkentjük a közigazgatás, pénzügyi háztartás 
költségeit. Fokozzuk a diakóniai tevékenységünket és békeszolgálatunkat. 
Nagy előrelépésünk, hogy a sokszínű keleti és nyugati vallások a prágai 
Keresztyén Békekonferenciába tömörültek. A konferencia nemzetközi tit
kársága koordinálja az Előkészítő Bizottság tíz munkacsoportját, a világ
gyűlései között száz tagú Folytatólagos Bizottság működik. Államunk és 
egyházunk jó szándékából született a keresztyén-marxista párbeszéd, 
hogy  jobban megértsük egymást?"

A budapesti sportcsarnokba vezényelt több ezres hallgatóság előtt 
is nagy lehetőséget kapott.

„Itthon vagyok, ahol szabadon beszélek. Amerikában, az imperia
lizmus fellegvárában kőbe zárták a szabadságszobrot. Evanstonban az 
egyházak világkonferenciáján nekünk megtiltották, hogy másokkal 
érintkezzünk, és a Magyarországról kiszökött hazaárulók is feketítettek 
bennünket. A tervük fordítva sült el, mert így ébresztettek kíváncsisá
got irányunkba. Hallani, és látni akartak, kérdeztek és válaszoltunk, és 
megkedvelték a "vasfüggöny’ mögül érkezett csoportunkat. Az történt, 
hogy az ellenünk hangolt amerikai és világsajtó látványosan mellénk 
állt. Megbukott a háborúra uszító hazug pszichózis. Amerika 160 mil
lió lakosából talán 300 ezer háborús párti. ”

Az asztalán heverő újságkötegekből emelt ki jó néhány darabot, és 
meglobogtatta, hogy Amerikában, Angliában, Franciaországba, Svájc-
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bán, Németországban elismerően tudósítottak a magyarokról. Balajtit 
megszólaltatták az egyetemeken, az Országos Béketanács nagygyűlé
sén, a Kossuth Rádióban, és „Magyar püspökök az Egyesült Államok
ban” címmel mutatós könyvecskét adtak ki róluk.

Az evanstoni siker éppen olyan érdeke volt Balajtinak, mint az állami 
szerveknek. Garami Károly ÁEH előadó „szigorúan titkos” pecséttel igen 
pozitív véleményt küldött a Párt központi agitációs osztályának:

„A magyar protestáns egyházak jelentős tekintélyt szereztek a nemzet
közi protestáns világban. Számolnak a véleményükkel. Vádolták őket, hogy 
lefeküdtek a kommunistáknak de Balajti püspök teológiailag védte meg a 
békemunkát. Kívánatos, hogy az egyházak továbbra is tartsák fenn levele
zéssel, ki-beutazással nyugati kapcsolataikat, teológiai síkon. Ma már vé
dekező álláspontból teológiailag megfogalmazott támadásba lendültek át. 
Pártunk szempontjából ez a teológia ártalmatlan, mert csakformális...”

Balajti megdicsőülve nézett alá egy magas hegycsúcsról. Elvará
zsolt burokban élt, ahol mindig neki volt igaza, őt ünnepelték. Világi 
és egyházi legfőbb tisztségekre választották. Magabiztos lett az ÁEH- 
ban, a Pártban, az Elnöki Tanácsban, és Milocsenko munkaebéden 
gratulált a sikereihez.

- Hallottál róla Szimlár, hogy a magyar külügyminiszter más be
osztásba távozik? Olyan utódra volna szüksége az országnak, akiben 
megbízik a párt és a kormány, aki a nyelvekben és a nagyvilágban jár
tas, kapcsolatokkal is rendelkezik. Szovjet szempontból is jó volna ez. 
A jelöltek között neved is szerepel, ha elfogadod. Természetesen csak 
úgy lehetséges, ha a forradalmi munkás-paraszt kormány miniszterel
nöke, Kádas János is hozzájárul.

Balajti mámoros örömben repülve távozott, mert beérett az évtize
des munkájának gyümölcse. Magyar, orosz, francia nyelvű névkártyát 
nyomtatott: „Dr. Balajti Béla, a Magyar Népköztársaság külügymi
nisztere.”

A hitvallók Budapesten elemezték az evanstoni anyagot. Csathó 
Mihály áhítata után Kerekes Péter lapozgatta jegyzetfüzetét:

- „Krisztus a világ reménysége”: gyönyörű, időszerű biblikus téma. 
Felelőtlenség volt, hogy a magyar egyházvezetés eltitkolta Evanston 
anyagát, és záró nyilatkozatát a lelkészek és gyülekezetek előtt. Csak a
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saját tanulmányukat és önmagukat propagálták itthon és a nagyvilág
ban, az evangéliumot mellőzve. Ézsaiás prófétálta, hogy félelmetes, ha 
a teremtményt dicsérik a Teremtő helyett, mert Isten az első és utolsó, 
dicsőségét másnak nem adja. Az egyházi vezetés megint elmulasztotta 
azt a lehetőséget, hogy Krisztust hirdesse, Aki a szocialista országokban 
is él, és igényt tart rá, hogy leboruljanak előtte.

Ezután Balajti Béláról beszélgettek, aki diákkorában Jézusnak adta 
szívét. Váncsodon különösképpen megáldotta az Úr. A teológián nagy- 
ravágyás kísértette, hogy vezető legyen, felkapaszkodott a hiúság létrá
jára, mint keresztyén elbukott, akkor is, ha olyan hírek szállingóznak ró
la, hogy külügyminiszter lesz.

Csathó Mihály az apostolokra hivatkozott, hogy a keresztyéneket 
is érzéki vágyakkal, önimádattal vagy ijesztéssel környékezi a sátán, 
végleg kiszakadhatnak a gyülekezetből, vagy szenvedés tüzében le
tisztulva visszatérnek az atyai házhoz, mint a tékozló fiú, akinek végül 
senkije se maradt az Atyán kívül. Isten megbocsátott a gyilkos Dávid
nak, Akháb királynak, kegyelmet adhat Balajti Bélának is. A Bibliá
ban egyetlen halálos bűnről olvasunk, amire nincs bocsánat. Isten 
Szentleikét káromolja az, ha valaki letagadja az emberré lett Úr Jézus 
Krisztus megváltását, valamint istenségét.

- Ki ez a Balajti Béla? Féligazságot tanít, ami veszélyesebb a tel
jes hazugságnál. Élete olyan titok, amiről csak Isten tud, amiről föl- 
lebbenhet a fátyol már e földön, de bizonyosan odafenn. Emlékezze
tek az Igére, hogy „figyeljetek életük végére. Ki mit vet, azt arat. ”
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Csodálatos az Úr kegyelme
Zsoltárok 31:22.

Le dűlt a bálvány szobor

Moszkvában Kovalcsov szovjet miniszterelnök tudós szaktanács
adóival tragikus helyzetfölmérésre jutott: Oroszország tudományos, 
szellemi, anyagi fejlődése lemaradt, az USA potenciálisan előre tört. 
A lemaradás oka, hogy diktatúrával, hazugságokkal képtelenség fej
lődni, továbbá a pártelit vagyont harácsolt össze, elszakadt a valóság
tól. Beszéljünk nyíltan róla, hogy eladósodtunk. Egyik jelszó, hogy 
glasznoszty, őszinte beszéd. Másik jelszó: peresztrojka, átalakulás. 
Nyílt beszéd és gyökeres átalakulás az iparban, mezőgazdaságban, ke
reskedelemben, a tudományos, szellemi és vallásos életben!

Kovalcsov bátran hozzákezdett az átalakításhoz. Látogatásra hívta 
az amerikai elnököt. Áthúzta a pártvezetőség íróasztal mellett készített 
terveit. A Párt irányítása nélkül szakértők vizsgálták ki a helyi, orszá
gos, nemzetközi igényeket, és fölhasználták a bevált kapitalista mód
szereket is. Az állami szervezetek befogadtak vallásos vezetőket. Tö
rölték a Vallások Moszkvai Világkonferenciáját, a Prágai Keresztyén 
Békekonferenciát, az Állami Egyházügyi Hivatalt, amelyek több pénzt 
vittek el az államkasszából, mint amennyi hasznot hoztak. Moszkva 
Budapesttel tárgyalt, az orosz csapatok Magyarországról való kivonu
lásáról.

Budapesten az 1988 végén rendezett Operatív Bizottsági ülésre 
Kádas János beteg miniszterelnököt a főasztalhoz támogatták. Meg
görnyedve kapaszkodott bele. Arca ijesztően rángatózott. Orvosai sze
rint csak abban az esetben remélhető gyógyulás, ha tisztába teszi a lel
kiismeretét, és megszabadul az engedélyével kivégzett honfitársainak 
rémképétől. Elfúló hangon, össze-vissza dadogott. Erőltetve köhécselt.

- Elvtársak! Pártunk és kormányunk aktuális eredményei mutat
ják, hogy vannak még hibák, a forradalmi munkás-paraszt kormány
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vezetésével. Aki nincs ellenünk... az velünk van. Pártunk politikájá
nak irányát helyeseljük, hogy mellettünk vannak...

Az elvtársak megnyúlt képpel súgtak össze, hogy fogalma sincs 
róla, amiről beszél. Megzavarodott. Ebben a pillanatban a másodtitkár 
felállt.

- Nagy hálával köszönjük Kádas elvtárs bölcs eligazítását. - Lehaj
totta fejét, és megilletödve hallgatott. Hatásszünet után gyászbeszédet 
tartott. - Elvtársak, nekem jutott az a szomorú feladat, hogy bejelent
sem... Kádas elvtárs visszavonul... - Hangja elszorult, szemét zseb
kendőjével megtörölte. - Kérem, hogy érdemei elismerésével... fogad
juk el, és szavazzuk meg... Kívánunk, békés, boldog, alkotó pihenést... 
Alázattal kérjük, hogy tanácsaival segítsen nekünk továbbra is...

A Bizottság megszavazta.
Ebben a pillanatban bájos arcú, szép, csinos fiatal nő libbent a 

színre. Vörös csillagos selyemszalaggal átkötött óriás, piros rózsa
csokrot nyújtott át a lemondott elnöknek, aki nem értette, miről van 
szó, hogy a Kádas-korszak lezárult. Az ülés után néhányan gratuláltak 
neki, a többség pedig úgy haladt el mellette a szünetben, mintha sú
lyos problémákba merülve, nem vették volna észre az elnököt. Igye
keztek kiszellőztetni magukat. Több mint 30 éves szovjet kiszolgálás 
után a párt és az ország első embere lebukott. Az elvtársak többsége 
már a saját jövendőjét tervezgette, hogyan maradhatnának tovább a 
húsos fazék mellett.

Kádas a lépcsőházban közel egy órát várakozott kocsijára, hogy 
hazavigyék, mert elfelejtettek érte jönni...

Szünet után glasznoszty, (nyíltság) és peresztrojka (átalakítás) 
programját a Bizottság másodtitkára adta elő.

- Úgy néz ki, elvtársak, hogy a Szovjetunióban demokrácia váltja 
föl a kommunizmust. Mi a helyzet Magyarországon? Katasztrófa! Ki a 
hibás érte? Pártideológusok szerint Károsi Mátyás hagyatékával Ká
das elvtárs sem tudott megbirkózni. Mit kezdjünk a felhalmozódott 
problémákkal? A belső feszültséget némileg enyhítették a történésze
ink, hogy 1956-ban nem ellenforradalom, hanem népfelkelés volt. 
Nagy Iván 1956-os miniszterelnök összedrótozott holttestét exhumál
ták a temető árkából, díszsírhelyet kapott százezres tömeg jelenlété
ben. Az erdélyi magyar falvak lerombolása ellen 250 ezer fős tömeg
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némán vonult a Hősök terére, onnan a román nagykövetségre, ahol pe
tícióval tiltakoztak. Értelmiségi csoportok nemzeti egységgé szerve
ződtek, a fiatal kommunisták nemzeti zászlót lengetnek, plakátokat 
ragasztanak, röplapokat osztogatnak, hogy „oroszok menjetek haza\” 
Elvtársak, mit tegyünk? Azt, hogy önkéntesen lemondunk, és egyelőre 
aktív háttérbe vonulunk. Vásároljunk föl mindent a lehető legolcsób
ban, és többszörös áron adjuk el belföldieknek vagy külföldieknek. A 
szocialista párt tulajdonában vannak például: üdülők, sport- és konfe
renciatelepek, irodák, pártházak, sajtóorgánumok és a többi... Adjuk 
el őket, és pénz üti a markunkat. Ahol a pénz, ott a hatalom. Kérem, 
hogy ne finnyáskodjanak, hanem öntsük le az egészet szenteltvízzel, 
vagyis mutogassák magukat vallásos szertartásokon, vállaljanak egy
házi szerepet.

A Bizottság elfogadta, és végrehajtotta ezt az indítványt is.
Garami Károly ÁÉH elnök következett.
- Elvtársak! Uraim! Országunkban, egyházi vonalon is radikális 

fordulat zajlik. A vallási reformmozgalmak elérték a misszió és kultú
ra területét. Elítéljük a kormány 1956-os vallási megszorításait, és en
gedjük, hogy az egyházak stabilizálják magukat, az állam és az egyház 
mint egyenjogú partnerek között legyen kapcsolat. Fölösleges, hogy 
az állam az egyházi ügyekbe avatkozzon, és még arra is adjunk lehe
tőséget, hogy a vallásosak belépjenek az újjászervezett Magyar Szoci
alista Pártba. Adjuk vissza az egyházi épületeket, tudományos intéz
ményeket, konferenciai telepeket! Hála Istennek, hogy jól dolgozott az 
Állami Egyházügyi Hivatal, aminek elnöki tisztéről más irányú elfog
laltságaim miatt ezennel lemondok.

Elfogadták Garami Károly jelentését és lemondását. Jegyzőköny
vezték, hogy a Központi Bizottság, kényszerítő okok nélkül önként 
feloszlik, és további felelőssége, kötelessége nincs... Megszavazták.

A kommunizmus bálványszobra Moszkvától kezdve, Kelet-Európa 
szocialista államaiban sorra ledőlt. Naiv párttagok még Lenint, Károsít, 
Kádast sírták vissza, a jól illeszkedő posztkommunisták átöltöztek a de
mokratikus szocialista kapitalizmus ruhájába. Gúnyolták a letűnt rendszer 
jelszavait, mártíroknak adták ki magukat. Szép szavakkal, könyökkel, 
ígéretekkel, fenyegetéssel rohantak a pénzisten imádására. Az új korszak
ban is igaz volt, hogy „a múltat végképp eltöröljük.” Eltörölték az álla-
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mosítást, a közösségi gazdálkodást, a munkát, hogy „legfőbb érték az 
ember”. A kommunizmus szétpukkant, mint egy léggömb. A kapitalista 
demokráciában legfőbb érték a pénz!

Magyarországon 1989. október 23-án kikiáltották a köztársaságot. 
A letűnt kommunizmus helyét demokrácia váltotta föl. A közösség 
ápolása helyett személyi jogokat követeltek. A rövidlátó, önző, üres 
lelkű, könnyű fajsúlyú, evangélium nélküli emberek, ismét a felszínen 
úsztak, míg utol nem éri őket az ítélet. Fölfordult az ország. A kivonu
ló szovjet katonák beverték lakóházaik ablakait és ajtóit, felrobbantot
ták a hadianyagraktárakat, és Záhonynál a szélesvágányú vagonokra 
való átrakodás után fölgyújtották a magyar szerelvényeket. A szocia
lista embertípus helyett liberális embertípus lett a cél, ahol „mindent 
szabad” (kábítószer, pornó, sátán egyháza, megélhetési bűnözés). 
Vagy húszféle bejegyzett politikai párt vitatkozott, és mocskolta egy
mást. Megszaporodtak a kisegyházak, és a lakosság 80 %-a vallásos
nak mondta magát. Boldogan issza a Coca Colát, eszi a hot dogot, 
hogy már ezt is lehet, és elbűvölten bámulja az amerikai krimit, ame
lyeket betiltottak már az Egyesült Államokban.
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„ Új korszak”

Balajti egy ideig még élvezte kiskirályságát. Évek, évtizedek alatt, 
megszokta, hogy ellentmondás nélkül tisztelik, engedelmeskednek ne
ki. Kinyilatkoztatásainak nem tűrt ellentmondást. Kitüntetett, jutalma
zott a belügyminisztérium szája íze szerint. A lazuló diktatúrában en
gedélyezték bizonyos egyházi könyvek kinyomtatását, amelyeket ő 
szerkesztett, vagy az ő előszavával jelentek meg. Begyűjtötte az egy
házi, társadalmi, állami kitüntetéseket. És akkor karrierje csúcsán 
érezte, hogy remeg lábai alatt a föld. Valami vibrál a levegőben. Az új 
politikai szelek fölkavart pora homályosította Balajtai fényét. Szíve 
körül néha szorítást érzett, és hónapok óta gyomorégéssel szenvedett. 
Fáradtságát, feszültségét alkohollal kezelte, és már szeszfuggőség felé 
hajlott. Erdős Ferenc világi elnöktársa tapintatlan volt hozzá.

- Rosszul nézel ki, Béla. Nyugdíjasán kipihenhetnéd magadat.
Milocsenko is hallgatott a külügyminiszterségről. Legutóbb, ami

kor az Oktogon téren beugrott a szovjet nagykövetség gépköcsijába, 
kísérője sajnálkozott, hogy Milocsenko most nagyon elfoglalt. Kéri, 
hogy ezt írja alá. Papírlapot nyújtott át: büntetőjogi  felelőségem tuda
tában kijelentem, hogy a KGB-vel való kapcsolataimról életem végéig 
legszigorúbban hallgatok. Ha megszegném, akkor elfogadom a legsú
lyosabb megérdemelt következményeket.”

- Köszönöm, hogy aláírta. Legközelebbi találkozásunkról idejé
ben értesítjük. Talán legegyszerűbb, ha itt az Astoriánál kiszáll a ko
csiból.

A magyar polgárok már kelet felé, sőt kapitalista államokba is 
utazhattak. Nyugati keresztyének turistaként piciny falukba száműzött 
hitvalló lelkészeket pénzzel, könyvekkel támogattak, a békepapokat 
messze kikerülték. A hitvalló lelkészek egymás után gyülekezeti na
pokat, találkozókat, imaközösségeket rendeztek. Balajti tétovázott.

- Mit csináljak? Jól esne valamit Zsófinak őszintén bevallani, de 
örökre megutálna. Rég megszűnt közöttünk a lelki, érzelmi, családi 
kötődés. Visszahúz, gyanakodik és szurkát Éva? Mint egy kibomlott, 
illatozó, színpompás virág. A gyerekeink kirepültek a házból, én pedig
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lelépek a színpadról. Svájc, csillogó gleccserek, vakító havasok, csör
gedező patakok, zöld mező, tiszta levegő, és a bankomban a svájci 
frank kamatozik. Odaviszem Évát...

Amint váratlanul belépett a püspöki hivatalba, Éva és Dankó Imre 
szétrebbentek. Féltékenykedett. Rengeteg munkát osztott személyi tit
kárára, és ráförmedt:

- Kész vagy már?
-Mégnem, mert...
- Minek vagy itt? Elegem volt belőled, elfogyott a türelmem, else

jétől mész Hódmezővásárhely tanyavilágába. Ott kevesebb az admi
nisztráció.

Dankó dühbe gurult, aztán vállát megrándítva, száját összeszorít
va, visszafeleselés nélkül bevágta a püspöki hivatal ajtaját. Balajti 
hosszan nézett utána.

- Még azt is föltételezem, hogy besúgott rólam.
Budapesten hívta össze a Zsinat kibővített elnökségi tanácsát. Ma

gába roskadva nézett a semmibe. Nem érdekelte Bárány József misz- 
sziói és tanulmányi előadó püspök-helyettes pontokba szedett, idősze
rűjelentése.

„Az elmúlt évtizedekben a teológia elmélete és gyakorlata elsza
kadt egymástól. Egyházunkban elharapódzott a közöny, társadal
munkban morális válság terjed. Az optimisták hiú reménye szertefosz
lott, a hívők biblikus reménye valósággá lett. Fogadjuk el a kegyességi 
élet pluralitását. Isten kertjében színes virágok illatoznak.

Mivel a lelkészek egymással való közössége széthullott, ezért állít
suk vissza a lelkészegyesületet. Tárgyaljuk le újra a bírósági határoza
tokat, és tűzzük ki az ártatlanul elítélt pásztorok rehabilitációját!

Vass Tivadar és Németh Béla vezetésével új életre támadt a Meg
újulási Mozgalom. Az egyesületek, szövetségek, és különböző missziók 
gomba módra szaporodnak. A hitoktatást iskolában és parókián is vé
gezheti a lelkipásztor.

Az ökumenikus Keresztyén Békekonferencia befejezte áldott mun
káját. Új kapcsolatokat keresünk nyugati testvéreinkkel. Készülünk a 
Magyar Református Világtalálkozó megrendezésére. Lelkileg, anyagi
lag segítjük az Erdélyből hozzánk menekülteket. Billy Graham ameri
kai evangélista Budapestre jön a Népstadionba. Evangélizáció, lelki
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ébredés nélkül agonizál az egyház. A készülő törvénykönyv tisztújítást 
ír elő, és egyházi vezetők, beleértve püspökök is, csak hat évig kormá
nyozhatnak. Társadalmunkat is pluralizmus jellemzi. ”

Az egyházvezetés új irányt keresett. A párttagok viselkedésén fel
buzdulva a békepapok, „másik lóra nyergeitek át”, mivel „lehullottak 
a diktatúra bilincsei”. Elhúzódtak Balajti püspök mellől, és a feledés 
porát igyekeztek reá hinteni.

Gyülekezeti és közegyházi vezetők belefogtak az államosított épü
letek visszaszerzésébe, a tanintézetek, szociális otthonok, parókiák ál
lami segéllyel való fölújításába vagy építésébe. Belemerültek a pénz
ügyi pályázatok labirintusába. A volt párttagok egyházi oltalmat ke
restek, az állami ünnepek, rendezvények ökumenikus szertartással 
kezdődtek. Az egyházi alkalmakra - mint lelkésziktatás, templom
szentelés, tudományos ülés - szorgalmasan meghívták és szerepeltet
ték a helyi polgármestert, a megyei önkormányzati és az országgyűlési 
képviselőt, valamint híres személyeket.

Az elhervadt békeprédikációk helyét 1990 után tanító jellegű be
szédek váltották föl. Megtérésre, Krisztushoz való hívogatás helyett 
számon kérték a jelenlévőket: „hiába ültök itt a templomban, ha az 
emberek nem látják jócselekedeteiteket. Menjetek, mutassuk meg ma
gunkat a világnak, és toleranciával kínáljuk föl a keresztyén értéke
ket.” A Krisztus halála és föltámadása által nyert üdvbizonyosság, vi
gasztalás, bátorítás helyett, szakszerű programokat dolgoztak ki, hogy 
megtartsák a jelenlévőket, vagy becsalogassák a „kívül valókat.” Mo
dern, jól átgondolt projektekkel, kulturális, pontos organizációkkal, ki
rándulásokkal, jótékonysági bállal, kirándulásokkal igyekeztek kielé
gíteni a vallásos igényeket. Röplapokon, rádión, tévén, újságokon ke
resztül információk halmazát árasztották az emberekre, hogy vissza- 
nyerjék identitástudatukat és értékítéletüket. A konferenciákon jelen
lévők kreatív metodika által megtapasztalhatták a színek, formák, fé
nyek, árnyékok, anyagi minőségek, ritmusok hatásait. Tudományos, 
irodalmi ankétokon, zenei, képzőművészeti, sportolási, szórakozási, 
evangéliumi összejöveteleken koordinálták a logisztikai feladatokat.

Az anyagi bázis megteremtésére olyan hosszú távú kampány tech
nikát alakítottak ki, amiben a központi arculatú és kommunikációs 
elemek jól kiegészítik egymást. A bevált lokális stratégiákról más
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gyülekezeteket is informáltak, hogy az adatbázisukat kampánycélokra 
távlatokban fölhasználhassák. Ez a kreatív stratégia szakértők elemzé
se szerint sokáig meghatározó bevételi tényező lesz.

Ezek mind fontosak, de az élő Krisztussal való élő közösség nél
kül nincs keresztyén gyülekezet. A sajtókiadványok, építkezések, 
szervezések ellenére csökken az egyháztagok száma, amit szekulari
zációval, és elidegenedéssel teológiailag megmagyaráztak.

Balajti menekülésüket tervezte.
- Évát kiküldőm Ausztriába megfigyelőnek a Felsőőrben tartandó re

formátus konferenciára. Én az Egyházak Világtanácsának ülésére Genfbe 
utazom, és Wien-Westbahnhofban találkozunk, onnan irány Svájc. Me
nedékjogot kérek, és bevallom, hogy KGB-s voltam. Kérem, hogy vala
melyik kis faluba vagy városba állnéven rejtsenek el. Éváról azt mondom, 
hogy titkárnőm volt, vőlegénye politikai szervezésbe keveredett, és letar
tóztatása előtt megszökött. Nyugati testvérek segíteni fogják, hogy kijut
hasson valamilyen módon Svájcba. Idegállapotom miatt ápolásra szoru
lok, ő pedig rövid időre vállalta gondozásomat.

Kedvetlenül autózott vissza Debrecenbe. Mogorva lett családjá
hoz, munkatársaihoz, mindenkihez. Akkor enyhült meg, ha Éva rámo- 
solygott. Kedden reggel otthon dolgozószobájában iratait rendezgette, 
hogy mit tüntessen el. Fölvette a berregő telefont, és ösztönösen te
nyerével leszorította a beszélő nyílását. Munkatársai nem tudtak a tit
kos vonaláról. Várt.

- Dankó Imre vagyok, püspök urat keresem igazolás ügyében.
- Házon kívül.
- Szűcs titkár úr?
- Ő sincs.
- Ki van bent?
Éva halkan kuncogott:
- Csak én.
- Te vagy, Évikém? Mikor jön az öreg?
- Fél 10 körül.
- Bírod még, édes?
- Hagyjál békén, ne is kérdezd. Képzeld tegnapelőtt, szokása sze

rint mogorván bejött a hivatalba. Szólok neki, hogy püspök úr, félre
csúszott az inge és nyakkendője. „Megigazítaná?” Reszketve újra-
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gomboltam nyakától a ronda pocakjáig. Ha láttál még szőrcsomót, 
meg szemölcsöket. Majd beleszédültem az alkohol bűzös leheletébe. 
Kopaszodó fején májfoltok, barázdás arccal vigyorgott... Elsárgult 
fogai... Szóval a varangyos béka is szebb nála... - Szipogott.

- Ne félj, angyalom. Kiszabadítalak. A golyóscsapágy-gyárba ki
neveztek minőségi ellenőrnek dupla fizetéssel. Lakást ígértek és mun
kát neked is az adminisztráción. Turbékolunk majd, mint a galambok.

- Puszi, puszi, puszi...
Balajti óvatosan visszahelyezte a kagylót, lement a püspökibe. Éva 

annyira belemerült az írógépelésbe, hogy föl se nézett.
- Soká jöttél, Béci, olyan rossz egyedül.
Szó nélkül befordult a dolgozószobájába, és a körmét rágta. Őrlő

dött a helyzetén.
- A hitvallók sürgetik a „békepapok, felelős őrállók” lemondását 

azért, hogy helyükre ülhessenek. Az „ártatlanul elítélt mártírok” sebei
ket mutogatják, kártérítést követelnek. A békepapok nagy sietve beáll
tak valamelyik missziói egyesület vezetőségébe. Az ateista pedagógu
sok áhítatos képpel mutogatják magukat a templom első padjában, és si
ránkoznak, hogy milyen sokat szenvedtek a kommunista diktatúrában. 
Beálltak egyháztagnak, és a kórusban énekelnek. Az egyháznak szüksé
ge van a tagokra, a post kommunistáknak pedig az egyházra. Ki vagyok 
én? - tépelődött Balajti. - Kiégett, önmagával meghasonlott ember
roncs, vagy a prágai Keresztyén Békekonferencia elnöke, a Béke Világ
tanács alelnöke, a KGB dolgozója, egyházi és világi kitüntetések hal
mozója, külügyminiszter-jelölt, akinek Nagy Éva hátat fordított? Hálát
lan bestia! Professzor és püspök voltam, aki előtt legmélyebben behúz
ták a nyakukat, majd hogy földbe verték az orrukat, hátam mögött pedig 
piszkálódtak, és jelentgettek ahol lehetett. „Drága barátaim”, ugye azért 
ragaszkodtok hozzám, mert ha emelkedek, akkor ti is, ha lefelé csúszok, 
akkor velem együtt süllyedtek alá. - Öklével az asztalra ütött: - Nem, 
nem állok félre. Egyedül több eszem van, mint nektek összesen. Szét
rugdosom a törpehadat, akik körbefogva ugatnak rám, és lesik, hogy 
felfaljanak. Állok elébetek, és első maradok!

Szűcs Géza kopogtatott.
- Bocsánat a néhány percnyi zavarásért, püspök úr.
- Foglalj helyet.
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- Köszönöm Istennek és püspök úrnak, hogy munkatársa lehet
tem. Mindig misszióról álmodoztam, ezért fogadtam örömmel a püs
pöki hivatal szerteágazó munkáját. A napokban fölkértek, hogy az 
Iszákos Mentőmisszió titkára legyek. Erre vágytam életemen át. Ké
rem, hogy elbocsátani, és itteni munkámat igazolni szíveskedjék. 
Köszönöm.

Balajti úgy érezte, hogy mellbe vágták. Közönyös arcot vágott.
- A te dolgod. Más mondanivalód?
- Nincs.
- Akkor végeztünk.
Szűcs felállt, és amíg a nyitott ajtónál tétovázott, Balajti tekintete 

Évát kereste. Az ajtó lassan bezárult. Éva alakja eltűnt.
- Éva! Ne hagyj itt Éva! Elviszlek a boldogság szigetére.
Balajti zsinati irodának szervezte át a konventet, amivel központo

sított, ellenőrzött, szorosabbra fogta a gyeplőt. Hetente három-négy 
napot töltött Budapesten. Osztályvezetők és hivatalnokok most is 
olyan udvariasan viselkedtek vele szemben, mint máskor, úgy mutat
ták, mintha semmiről se hallottak volna, pedig a főváros „nyíltsággal, 
átszervezéssel, rendszerváltással” volt tele. Balajti próbált a dolgok 
mélyére ásni, Bereczki Ottó jutott az eszébe. Nagy pártember, minden 
hájjal megkent politikus. Napjában többször is hívta telefonon. Végre 
jelentkezett.

- Te vagy Ottó? Béci vagyok.
- No, mi van, fiú?
- Felléphetnék hozzád egy kis masszásra?
- Rengeteg a munkám, ma nem érek rá, holnap délelőtt se... Fi

gyelj! Holnap délután pontosan 3 órakor várlak.
Ottó kiváló képességű, nagy ívű, tapasztalt róka, negyven év óta 

„napraforgó” értelmiségi. Idejében mindig azokhoz csapódott, akik 
busásan megfizették. Életfilozófiáját röviden többször így foglalta 
össze: egoizmus. Először, másodszor, harmadszor és utoljára: én. Ottó 
biztosra vette, hogyha Oroszországban nyíltság és irányváltás kezdő
dött, ez Magyarországot is eléri.

A párt Központi Bizottságában 1989 májusában ribilliót csapott. 
Vadul nekirontott az öreg kommunistáknak, avult módszereknek, 
kormánynak, korlátolt miniszterelnöknek és párttagoknak, akik leher-
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vadt koszorút fontak saját fejükre. Belemart az Opus Pacis római kato
likus békemozgalomba, a református Balajti Bélába, aki nyugaton és 
keleten lófrál, békéről fecseg, ami tulajdonképpen senkit, saját egyhá
zát és őt sem érdekli. Inkább betegekkel, gyülekezetekkel, a lelkészek 
bajaival törődne, de utálják és kikerülik. Bereczki annyira élesen és 
durván támadott, hogy tisztségéből azonnal felfüggesztették, és kizár
ták a pártból. Pontosan így képzelte a jövendőjét, hogy mártír legyen.

Balajti Mercedes kocsija fékezett a rózsadombi villa kovácsoltvas 
kapuja előtt. Ámult a kerti fürdőmedencén, kényelmes napozón, a la
kás főúri berendezésén. Ottó kecskeméti barackpálinkával, sütemény
nyel, szivarral kínálta. Néha ezüst karórájára pillantott, hogy jelezze, 
rövid az ideje. Koccintottak.

- Te még szabadon, Béci? Kotyvasztod még a prágai békét?
Balajtit sértette a pimasz, szemtelen modor.
- A kapitány a viharos tengeren is a cél felé hajózik.
Ottó gúnyosan nevetett, kilátszottak az aranyfogai.
- Barátocskám! Tenger az van, vihar is tombol, a hajó pedig el

süllyedt. Hová lett az eszme és a cél?
Balajti reszketett a felindulástól. Ráförmedt:
- Ottó! Te kérdezed, aki a nép barátja, kommunista vezetője és ta

nítója vagy?
Ottó fagyos lett.
- Igen, a nép tanítója és vezetője vagyok, de soha nem voltam 

kommunista, Bécikém! Hozzám járnak a te gyülekezeted tagjai, a te 
lelkészeid és egyházi vezetőid panaszra, hogy segítsek rajtuk, mert a 
vérvörös püspök törvénytelenül rájuk taposott. Például Biharegyházán 
nyomortelepről verte ki a nagycsaládos, lerongyolódott lelkipásztort. 
Nyavalyognak rajtam, hogy vizsgáljuk már ki a te bel és külföldi 
pénzügyeidet és az immorális kapcsolataidat. Igen, a nép barátja és 
segítője vagyok, Bécikém, s neked is jó tanácsot súgok: ha még eg
zisztálni szeretnél, kéijed a nyugdíjazásodat vagy egészségi állapotod 
miatt kihelyezésedet Baranyába, olyan kihalt falucskába, ahová te to- 
loncoltál ártatlan embereket. Keresd meg ott és valósítsd meg önma
gadat. Szállj le a kisszékről!

Balajti úgy érezte, hogy azonnal szétrobban, szaporán kapdosta a 
lélegzetét, torka kiszáradt, legyengült, mint a haldokló. Föl sem fogta,
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hogy mit beszél, mert valami olyan keményet akart odavágni, amivel 
halálra sebzi ezt a vadállatot. Ráordított:

- Te büdös kommunista, te KGB-ügynök! Te tanítasz engem?
Ottó fölszisszent, mint akibe kígyó mart bele. Honnan tudja ez a 

szemét a múltamat? Kezét ökölbe szorította, szemei villámlottak.
- Én vagyok a KGB-s ügynök? Felelj kisfiú, hogy ki tett többet 

nálam a népért? Igen, én nyilvános párttag voltam, és nem titkoltam 
el, mint te kisfiú. Teoretice és praktice, belülről fúrtam, faragtam a 
kommunistákat, míg te olcsón vagy ingyen kiárultad az egyházat, ki
nyírtad ártatlan papjaidat, akiket én védelmeztem. Hálálkodtak, hogy 
én „mint a római Poncius Pilátus helytartó,” irgalmasabb vagyok hoz
zájuk nálad, mint „Balajti, a Kajafás zsidó főpap”, a vallási vezető. Az 
állam irgalmasabb volt a papokhoz, mint az egyház. Persze rájöttek a 
munkámra, és azonnal kidobtak a pártból meg az állásomból is. 
Akasztásra ítéltek, de szerencsémre megszűnt a párt. Bizalmasan el
árulom neked, hogy azóta három szigorú szűrőn vizsgáltak meg. Elő
ször az Országos Igazoló Bizottság, másodszor a Nemzeti Nyomozó 
Bizottság, végül hivatalosan átvilágítottak. Mindhárom hivatal leiga
zolt, és fehérebb vagyok a hónál. Élni tudni kell barátom. További 
kérdéseid? Segíthetek?

- Semmi.
Rogyadozó lábakkal foltápászkodott, mint akit összevertek a Tí

már utcán, és köszönés nélkül kitámolygott...
Reggel pálinkát, kávét öntött magába, és egy nyilvános telefonál

lomásról titkos számon hívta a Belügyminisztériumot. Süket csönd. 
Ismét tárcsázott, de semmi hang. Taxival a Deák térig vitette magát, 
besurrant a belügy komor épületébe. A portás leállította.

- Kit keres?
- Kovács ezredes elvtársat.
- Nincs bent.
- A helyettese?
- Az sincs bent.
- Ügyeletes elvtárs?
- Szabadságra mentek.
- Mikor jönnek vissza?
- Átszervezés után.
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- Miféle átszervezés?
- Kérdezzen könnyebbet.
Viaszsárgán támolygott ki az épületből és a park lócájáig vonszolta 

magát. Úgy érezte, hogy nem éli túl. Testében, lelkében összeomlott.
- Ezen a pádon ültem, mikor püspöknek jelöltek... - Kavargód előtte 

a múlt és jelen. - Debrecen, hazafias prédikációk a győzelemről, német 
megszállás a „végső győzelemig.” Megtérésem? Szubjektív önáltatás? 
1945-től az egyház mindig demokratikus volt, 1950-től megújult, a dia
dalmas szocializmust építettünk. Megöltem Lovas Jenőt. 1956 forrada
lom, 1957 ellenforradalom, 1970-től kommunizmus az eszmék csúcsa, 
szolgáló egyház lettünk, forradalmi kormány, kivégzések, rehabilitációk. 
Magyarország a legvidámabb barakk... Le a kapitalizmussal, éljen a ka
pitalizmus! Le a nagytőkével! Éljen nagytőke és a privatizáció! Mindent 
lehazudni! Nyíltságot követelünk! A kommunizmus örökkévaló, a kom
munizmus megbukott. Gyökeres változást... Ki érti ezt? Hol az Operatív 
Bizottság, az AVO? Mi volt a teológiám lényege? Fantázia, illúzió vagy 
bölcselkedés? Miért éltem, mit alkottam? Homokra alapoztam, mint Jé
zus példázatában a fövenyre épített ház, amire Pál apostol hasonlatával 
szénából, pozdoijából, szemétből alkotunk olyan létesítményt, amit 
szempillantás alatt elfúj a szél. Mi lesz velem? Megmérgeznek a kommu
nisták vágy a demokraták? Hol itt az igazság, és a biztos alap? Krisztus? 
Vagy mindig ott az igazság, ahol a pénz, az erő, és a hatalom? Hol van ez 
a legyőzhetetlen hatalom?

Föltápászkodott, és taxival vissza vitette magát az Abonyi utcai 
menedékhelyre. A Rákóczi út keresztezésénél forgalmi dugó keletke
zett. Tüntető menet haladt végig, piros, fehér, zöld zászlókat lobogtat
va, transzparenseket emelve: „Ruszki, mars ki!” „Kádas takarodj.” A 
sor elején testőrök kíséretében Bereczki Ottó lépdelt megdicsőülve, 
mint egy nemzeti hős.

Gyomra összerándult:
- „Élni tudni kell, barátom. ” Köszönöm a leckét, Ottó, megtanul

tam, élni fogok vele!
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Csalódás és beteljesülés

A debreceni püspöki hivatalban munkatársai olyan tisztelettel kö
szöntötték, mint máskor, és gyorsan belemerültek a munkájukba. Dolgo
zószobájában kedvetlenül lapozott az újságokban. Naponként ugyanaz a 
téma: „Változást! Reformot az egyetemen!” „Önkormányzatot a tanácsok 
helyére!” „Adják vissza a Simonyi út ősi nevét! A Vöröshadsereg útja 
ismét Piac utca lett!”

Az újságcsomó alatt két írógéppel címzett levelet talált, és mocca
nás nélkül többször is elolvasta őket. Az első személyesen neki szólt:

„Béci! Szerelmem! Éjjel nappal Rád gondolok! Érzem simogatá- 
sodat, hallom lágy suttogásodat, hogy a csillagokat is lehozod értem. 
Alom szép volt minden közös pillanatunk, és vártam... Rád vártam, 
hogy egyszer törvényesen örökre egymáséi leszünk, és a lábad nyomát 
is csókolgassam. A múló idő érett nővé formált, és meginogtam, hogy 
meddig  folytathatjuk tündéri szép játékainkat? Igazán szeretsz engem? 
Vagy az áhítatos, zsörtölődő feleségedhez ragaszkodsz, akitől iszo- 
nyodok? Helyes-é a világhírű püspök és titkárnőjének intim kapcsola
ta? Egymáshoz illik-e a korosodó férfi és a virágjában pompázó fiatal 
leány? Hátha valahol Moszkvában egy telt keblű, vérbő harisnyát fog
tál magadnak? Beleszakad a szívem, amint leírom, hogy Béci, Isten 
veled! Éretted vállaltam kalandokat, hivatalt és mindent, reményked
ve, hogy egyszer végleg a tied leszek... Béci! Könnyeimmel öntözöm a 
levélpapírt, Isten veled! Soha nem felejt Évád. ”

Egy pillanatra lebénult, elállt a lélegzete, aztán keserű mozdulatokkal 
piciny darabokra tépdeste a papírt és beleszórta a szemétkosárba.

- Legyőztél, Dankó Imre, te piszok. Hátha már előtted valaki be
leszagolt a virágcsokorba? Hátha lecsapják a kezedről, mert ennek a 
nőnek ilyen a vére... Ezt kívánom neked.

Szédelgett. A másik levél kissé felvillanyozta.
,Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek a tövisek közé?'' Je

remiás 4:3.
„Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban! Kedves Barátaim! A Re

formátus Megújulási Mozgalom 1990. október 2-án a debreceni Refor-
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mátus Kollégium oratóriumában országos konferenciát rendez, amire Is
ten áldását kérve, szeretetteljes meghívását küldi a Szervező Bizottság. ”

Megerősítette magát.
- Ott leszek én, akit egész Magyarországon és az egész világon is

mernek. Van erőm és tekintélyem a zűrzavaros káoszban. Élni tudni kell.
Elkészítette saját megválasztásának munkatervét. Körlevelet kül

dött szét az egyházmegyéknek és gyülekezeteknek:
„Nagytiszteletű Esperes Úr! Kedves Lelkipásztor Testvérem! Szeretett 

Gyülekezet! Istenünk kegyelméből mögöttünk hagytuk a sötét ateista dik
tatúrát. Egyházunk nagyszerű lehetőségeket kapott. Hittel valljuk, hogy 
szabadság, öröm, gyarapodás egyedül Jézus által lehetséges, Aki azért 
jött, hogy megkeresse, és megtartsa, aki elveszett. Azonosulunk a Megúju
lási Mozgalommal, hogy tisztújítás szükséges. Olyan kipróbált vezetők 
álljanak elő, akik ebben az összekuszált helyzetben világosan látják Krisz
tus evangéliumának keskeny útját, és azon fogják vezetni egyházunkat. 
Imádságos tusakodással egyetértettünk abban, hogy püspöknek ismét dr. 
Balajti Béla teológiai tanárt ajánljuk aki tapasztalt egyházvezető, fő
gondnoknak pedig dr. Komáromi Károly nemzetközi jogászt, aki az ébre
dés, a misszió fáklyáját viszi tovább. Istenünk áldását kívánja kedves 
Mindnyájatokra szeretettel a lelkipásztorok testvéri közössége. ”

Balajti engedély nélkül sokszorosította körlevelét, megszűnt az ÁEH.
Komáromi Károly Hajdúszoboszlón töltötte évi rendes szabadságát. 

Személyesen ment ki hozzá rábeszélni, hogy csak abban az esetben vál
laljon fögondnokságot, ha Balajti Béla lesz a püspök. „Baráti tanácsko
zásra” hívott magához 15 „megbízható” lelkészt, akik költségtérítés fejé
ben elvállalták, hogy a kijelölt körzetükben „elbeszélgetnek” a lelkipász
torokkal a tisztújításról Balajti javára. Arra is számított, hogy az általa be
épített, kinevezett, előléptetett esperesek és lelkészek mind reá fognak 
szavazni, hogy pozíciójukban maradhassanak. Fogadást tett Istennek, 
hogyha még egyszer püspök lesz, akkor fölhagy a politizálással, és az 
evangéliumnak szenteli magát. Megírta, és október 2-án a debreceni Kol
légium oratóriumában tartott gyűlésen föl is olvasta a letűnt évekről szóló 
kiértékelését.

„Nagytiszteletű Konferencia! Kedves Barátaim!
Megilletődve jöttem azok közé, akik az ébredést, az egyetlen üdvözí

tő evangéliumot, református egyházunkat és magyar népünk sorsát vise-
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lik a szívükön. Veszedelmes időkben választottatok püspöknek. Húzó
doztam tőle, de a ti döntésetek által fölismertem Isten akaratát, és Pál 
apostol szava szerint 'nem tanácskoztam tovább testtel és vérrel ’, ha
nem önmagamat megtagadtam és vállaltam. Adjunk hálát Istennek, 
hogy egyházunk hajója a tajtékzó viharos hullámok támadásait átvé
szelte. A történelmi eseményeket idők távlatából és nem a pillanatnyi 
csillagok állásából magyarázhatjuk meg. Voltak olyanok, akik sürgettek 
vagy visszahúztak engemet, bírálgattak vagy helyeseltek, nem is az ige 
alapján, hanem önző szempontjaikból. Voltak, akik elhagyták egyhá
zunkat, vagy ellenálltak, vagy lapítva kivárták, hogy mi lesz?

Kedves Barátaim! Hála Istennek, hogy együtt maradtunk. Veletek ör
vendezek, és bűneimet, tévedéseimet vallom az Úr bocsánatát és a tieteket 
is kérve. Aki közületek nem bűnös, itt és most kövezzen meg. Hívtatok és 
jöttem, hogy alázatosan engedelmeskedjek Urunknak, Akinek a rólam 
szóló döntése, a ti döntésetekben nyilvánul meg, hogy befejezzem, vagy 
rövid átmeneti időre, míg kiforrnak az események, tovább hordozzam 
egyházunk terhét? Az Úr tanácsoljon mindnyájunkat. Áldás békesség. ”

Egyenes főtartóssal, lelkészek kíséretében hagyta el az oratóriumot. 
Senki se nézett utána, mert önigazolás helyett megtérést, bűnbánatot 
vártak tőle, és az volt a vélemény, hogy Balajti Béla végleg eljátszotta 
az Istentől kapott kegyelmi időt. Polgár Gyula öreg veterán betlehemista 
lelkész a szószékhez bicegett, imádságban könyörgött az Úr bocsánatá
ért, a Szentlélek világosságáért, aztán mély basszus hangján elkezdte az 
éneket: „Uram Isten siess minket megsegíteni, ily nagy szükségünkben. 
Krisztus Jézusért, mi Unmkért és Megváltónkért! ”

Vas Tivadar és Németh Béla szervezők, Tőrös István, Csontos 
Sándor, Varró Zoltán, Nagy Béla professzorok dolgoztak együtt Szabó 
Lajossal, hogy az elmúlt 45 év egyháztörténetét summázzák. Kerekes 
Péter fölkérte a kiváló történészt, hogy tartsa meg az előadását.

„Kedves Testvéreim! A Jézus Krisztus egyházának múltját és jele
nét egyedül a Szentírás mércéje, továbbá Hitvallásaink tételei és a va
lós tények alapján vizsgálhatjuk meg. Magyar református egyházunk 
évszázadokon át három intézményben szolgálta Krisztust. Templom, 
ahol az Igét olvasta és hirdette. Iskola, ahol keresztyén módra humán 
és reálismereteket tanított, ifjúságot nevelt, elemi iskolától az egyete
mig. Ispotály, ahol rászorulókat gondozott. Mi történt velünk a vörös
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éra alatt? Legyen dicsőség az Úrnak most és örökké, hogy mint a zsi
dó népet Egyiptomból, bennünket is átvezetett a Vörös-tengeren. Fáj
dalmas, hogy ami 1948 után következett, azt a megalkuvó árulók, 
bűnügyi krónikává maszatolták. Az úgynevezett 'új reformáció’ ter
jesztői a pártdiktatúra követelményeit túlteljesítették, ezek a pusztítá
sok évtizedei voltak, amivel majdnem halálra sebezték drága népünket 
és eklézsiánkat. Gyáva, jellemtelen, karrierizmustól igézett püspökök, 
esperesek, besúgók, alamizsna-juttatásokért végrehajtották az Állami 
Egyházügyi Hivatal és a belügyi szervek sátáni rombolásait.

Fölsorolom a kárlista néhány lényeges pontját: ördögi tévtanítás volt, 
hogy a kommunista világtörténelem eseményeiben Isten különös kinyilat
koztatását kapjuk. Összevegyítették a Jézus Krisztusban kapott egyetlen 
megváltást, az emberi ész által kitalált 'megváltó ’ ideológiával. Azt ha
zudták, hogy Magyarországon olyan paradicsomi állapot valósult meg, 
ahol a hívők és a hitetlenek, a bárányok és a farkasok nagy megértéssel, 
egymást segítve lakoznak együtt. Nem az Úr Krisztussal, hanem önma
gukkal dicsekedtek, hogy a világ látványossága lettünk. Papagájokként 
szajkózták a kommunizmus felsőbbrendűségét és jelszavait. Istentisztele
teinket álcázott, hazug tanítással és körlevelekkel fertőzték meg. Nyuga
ton élő teológus testvéreink azt kérdezték hogy a magyarországi reformá
tus egyház bármilyen politikai uralkodó rendszerrel, több mint 100 %-os 
összhangban él?

Az egyházkormányzók letagadták a Krisztus által nyert üdvözítő hitet. 
Gyűlölték és büntették azokat, akik siratták az ébredést, az elvett iskolákat 
,a betiltott szövetségeket, a megszüntetett egyházi sajtót. Hazudozták, hogy 
Magyarországon nincs egyháztemetés, hanem ünnepi lakodalom. Hitvalló, 
tudós lelkészeket jó messze, nyomorult falvakba száműztek hogy elszakítsák 
őket egymástól. A biblikus írásokat, igehirdetéseket fiókokban rejtegették 
vagy nagy titokban egymás között cserélgették egymással nyilvánosság 
elől rejtőzködve találkoztak A lelkészeket belehajszolták éjjeliőr, harisnya
kötő, rizsarató, termelőszövetkezeti, galambtenyésztő, zenetanári munkába, 
hogy az éhhaláltól megmentsék fönntarthassák a családot. A gondnokok és 
presbiterek legjavát eltüntették Beteljesedett az írás, hogy a Krisztus köve
tői üldöztetni fognak. De az Úr megszabadíthatja őket.

A felelős őrállók’ kutyahűséggel meghasonlást támasztottak a pász
tor és a nyáj, a hívő és nem hívő, a lelkipásztor és lelkipásztor, 'vonalas
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és nem vonalas ’, a békepap és reakciós, a haladó szellemű és a maradi 
reformátusok között. Egymás ellen uszították a barátokat, testvéreket, 
családtagokat, mialatt az egyházi és állami fejedelmek, mint Jézus elítélé
sekor Kajafás főpap és Pilátus főhivatalnok ’puszi-pajtások’ lettek, és 
megegyeztek abban, hogy keresztre feszítik Krisztust. Iskoláinkat elvették 
vagy egyházi vezetők felajánlották az államnak, és hálálkodtak érte, hogy 
a kommunisták elfogadták. Ispotályainkat bezárták A diakóniai ottho
nokban csecsemőket három éves korig, felnőtteket 70 éves kortól, idiótá
kat korhatár nélkül gondozhattak, illetve ápolhattak. Sebeinkből immáron 
nemcsak vér patakzik hanem genny is szivárog.

Mi a helyzetünk most? A sajtó ködösít, és azt mondja, hogy ’ne pisz
káljuk tragikus múltunkat, mert voltak abban eredmények is. A békepapok 
mentették át az egyházat. ’ Nem a papok, hanem az Isten mentett át és ol
talmazott bennünket! Mit cselekedjünk? ’Ha az én népem hallgatna reám, 
és az én útjaimon járna, legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói el
len fordítanám kezemet... és folyó mézzel töltenélek be téged. ’ Zsoltárok 
81:14-17. Isten azt kívánja tőlünk, hogy valljuk meg bűneinket, könyörög
jünk bocsánatért, hogy Jézus Krisztus kegyelme által eljöjjön a felüdülés 
ideje. Térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. ”

A Megújulási Mozgalom a Zsinathoz terjesztette föl egyhangúlag 
hozott határozatát, hogy teljes tisztújítás legyen, minden felelős őrálló 
mondjon le. Az újraválasztásuk törvényesen lehetséges. A jelölő gyű
lést 1990. október 19-én 10 órára Debrecenbe, a Kollégium oratóriu
mába tűzték ki, ahol Kerekes Pétert püspöknek, Komáromi Károlyt 
gondnoknak fogják megválasztani.

Balajti Béla el se tudta képzelni, hogy kis faluba száműzzék lelki
pásztornak, ezért úgy döntött, hogy részt vesz Debrecenben az október 
19-én tartandó, választást előkészítő gyűlésen.

- Nem hátrálok, mert esélyeim vannak a befutásra.
Előtte való éjszaka nyugtalanul aludt, és kimerültén ébredt föl. Le- 

furdött, rendbe szedte, még kozmetikával is csinosította magát, hogy 
fiatalabbnak és elegánsnak nézzen ki. Idegeskedett, amint Zsófi precí
zen ellenőrizte, megigazította nyakkendőjét, mandzsettáját és az öltö
nyét. Felesége büszke volt féijére, jól esett volna neki, ha most átölel
né és megcsókolná. Balajti a diplomatatáskájában ellenőrizte iratait, és 
a felszólalását nem találta. Zsófit korholta, mint máskor:
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- Miután rendet csinálsz az asztalomon, kereshetem dolgaimat.
- Nyugodj kedves, meglesz.
Valóban megtalálta külön dossziéba helyezve. Amint lefelé rohant 

lakásuk lépcsőjén, szúró fájdalmat érzett a szíve táján. Zsófi utána sza
ladt, hogy besegítse a várakozó kocsiba. Későn vette észre feleségét, 
gyorsan homlokon csókolta, hadd lássa gépkocsivezetője, hogy szere
tik egymást. Felesége behajolt a nyitott ablakon.

- János, vigyázzon a férjemre!
- Tessék rám bízni, fötiszteletü asszony!
- Irány Hajdúszoboszló - szólt a pilótájának, ugyanis megígérte 

Komáromi Károlynak, hogy kocsit küld érte, és behozatja Debrecenbe 
a gyűlésre. Bölcsen hallgatott róla, hogy ő is kimegy Szoboszlóra, és 
útközben kicsikarja belőle: csak olyan feltétellel vállalja el a főgond
nokságot, ha Balajti Béla lesz a püspök.

Szakaszonként ködfátyol nehezítette a látást és szemetelt az őszi 
eső. A hajdúszováti elágazás után öreg Wartburg fustölgött előttük. 
Balajti sürgette pilótáját:

- Ne aludjon, János, nyomja már azt a gázpedált!
Gépkocsivezetője zokon vette, ha főnöke beleszólt vezetési stílusába, 

mert ő sem avatkozott bele a főnöke munkájába. A sebesség megválasz
tása egyedül az ő privát felelőssége! Indulatosan vállat rándított, gyorsí
tott. Mercédesze könnyen vette a 150 km-es sebességet, csak a vízátfo
lyásra nem számított. Későn vette észre, a kocsi megcsúszott, hármat for
dult, és belevágódott az útszéli árokba. A püspök balesetének híre bejutott 
Debrecenbe, Budapestre és a nagyvilágba.

Vitatkoztak róla, állítások és cáfolatok, vélemények csaptak össze: 
„A gépkocsivezető hibázott.” „Ő volt az ország legjobb állami autós 
iskolájának tanára, onnan került át az egyházba, háromszoros fizeté
sért.” „Műszaki hiba.” „A világmárkás Mercédeszben alig volt 90.000 
km.” „Megszegte a közlekedési szabályokat.” „Előzésnél szabad 
gyorsítani.” „Titkárnőjével kacarászott.” „Rég elbocsátotta.” Abban 
szinte mindenki egyetértett, barátai és bírálói is, hogy megbüntette a jó 
Isten, megérdemelte, hamarabb kellett volna.

Balajtit rohammentővel vitték a debreceni klinikára. Az intenzív 
osztályon feküdt egyedül, és a feleségén kívül senki mást nem enged
tek hozzá. Három nap múlva parányi életjelt adott magáról, jobb sze-
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mét nehezen foinyitotta, de nem emlékezett semmire. Bal szeme ki
folyt, jobb lábát térdétől amputálták, ujjai roncsolódtak. Éjjel-nappal 
Zsófi ült mellette a kis széken, s amint észrevette, hogy férje érzékel 
valamit a világból, mosolyogva hajolt hozzá.

- Jobban vagy, kedves?
Valahogy tudatosult benne a korház és a baleset.
- A jobb lábfejem...
Zsófi megérintette és megigazította takaróját. Balajti fölszisszent.
- Ne a takarót, hanem a lábamat...
Zsófi próbált lelket önteni belé.
- Ma már olyan végtagot készítenek, ami erősebb az igazinál.
Rémülten döbbent rá, hogy lábfeje nincs, amputálták. Hosszú vi

gasztalan csend után kapdosta lélegzetét.
- Bal szememről vedd le a kötést, mert nyomja.
Felesége ismét mosolygott:
- Tudod, szebb lesz majd, mint az eredeti, szép világos barna. 

Szemeidért voltam és vagyok szerelmes beléd.
- Bal karom elzsibbadt, az ujjaim elmerevedtek.
- Ilyen állapotban ez a természetes. Igyál egy csepp folyadékot.
Szívószálat helyezett a félje szájába, aki ismét kómába esett. A 

főorvos naponként többször vizitelt. Zsófi könnyeit nyeldesve, valami 
biztatást várt tőle, ehelyett hátat fordított, és kifelé menet egyetlen szót 
pusmogott: „Szepszis”.

Másnap ismét magához tért, felesége lágyan simogatta, a fülébe 
suttogott.

- Az egész országban imádkoznak éretted. Hivatalodban és laká
sunkban reggeltől estig csörög a telefon, rólad érdeklődnek.

A fájdalom közönyössé nyomorította.
-Nem érdekel... - Félóra múlva megszólalt: - Olvasnál... a... 

Bibliából?
-Mit?
- A tékozló fiút...
Zsófi szép tiszta hangon olvasott:
„£gy embernek volt két fia, és mondta az ifiabbik: atyám, add ki a 

rám eső részt. Messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát."
Balajti felnyögött:
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- Én vagyok a tékozló... Ajándékokat kaptam, és elindultam a vá

gyak útján... Pocsékoltam az Istentől kapott kincseket, mert igézett a Sá
tán, mint Jézust a pusztában. Az ördög... háromfélével kísértette, hogy „a 
köveket változtasd kenyerekké", én meg tömtem magamba ételeket, italt 
és cigarettát... Másodszor meg, hogy „ugorj le a templom tetejéről”, mu
togasd magad... és én Jézus helyett mutogattam önmagamat... Harmad
szor, hogy ,/ieked adom az egész földet, ha leborulva imádsz”. És én 
imádtam a bűnt meg a hatalmat... mert megkaptam a világot Afrikától 
Moszkváig... és veszítettem. Mindent veszítettem. Egyedül maradtam. 
Barátaim elszéledtek mellőlem, az erős, fenyegető állami szervek mind 
elolvadtak... Elveszítettem a hatalmat, a pozíciót... elveszítettem az 
egészségemet, erőmet, ronggyá lettem, és téged is eldobtalak Zsófi.

Kibuggyant belőle minden bűne és keserűsége.
- De én nem hagytalak el téged, melletted voltam egy életen át, 

most is veled vagyok. - Megsimogatta férjét.
Néhány nap múlva kicsit könnyebbült, megint a Biblia után sóvár

gott. Felesége a tékozló történetét folytatta:
,fiikor mindent eltékozolt, magába szállt, és ezt mondta: Fölkel

vén, elmegyek az én atyámhoz. Mikor pedig távolról meglátta az atyja, 
megesett rajta a szíve, elébe futott és megcsókolta. És mondta a fia: 
Atyám, vétkeztem ellened. Az Atya pedig hívta szolgáit: a legszebb ru
hát öltsétek föl reá, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára, mert az 
én fiam meghalt, és föltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdtek 
azért vigadni."

- Tékozló vagyok.
- Isten visszavár téged.
- De én nemcsak magamat tékozoltam el, hanem ateista feneva

dak szájába dobáltam Isten gyermekeit. Elherdáltam templomokat, is
kolákat és gyülekezeteket, magyar népemet, Isten tulajdonát, megigé- 
zett az ördög. Elárultam Jézust és az O népét, mint Júdás, és nincs bo
csánat számomra.

Zsófi nedves ruhával letörölte férje arcát.
- Júdásbán az ördög lakott, és Krisztus istenségét tagadta. Péter is ta

gadott, de csak azt, hogy semmi köze Jézushoz. Olyan voltál, mint Péter, 
mint a tékozló fiú, aki messzi vidéken elfelejtette az édesapját. Végül 
eszébe jutott, hogy Jézus véréért erre is van bocsánat. Visszatalált.
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Férje, mintha kételkedne, tagadólag mozdította fejét.
- És te visszafogadnál, Zsófi?
Felesége szipogott.
- Szeretlek, Béla.
- Kifolyt a balszemem... roncsolódtak az ujjaim.
- Szeretlek, Béla.
- Én... Én... KGB-s ügynök... Isten ellenségeinek rabszolgája 

voltam...
- Szeretlek, Béla.
- Én üldöztem a keresztyéneket, vér tapad a kezemhez... embert 

öltem...
- Szeretlek, Béla.
- Én... én... meg Nagy Éva...
Felesége puha tenyerével finoman lezárta férje száját.
- Mindezeket tudtam, és most is szeretlek, Béla.
- Megcsókolnál?
A beteg fél kezével valami után tapogatózott erőtlenül. Zsófi ráér

zett, feléje nyúlt, ujjaik összeértek, aztán lágyan, melegen szájon csó
kolta lázrózsás férjét. Nem úgy, mint ő utoljára, hidegen, nagy sietve a 
püspöki lakás előtt, hogy lássa a sofőr.

A betegszoba ajtaja halkan kinyílt, és Kovács Zoltán dugta be a fe
jét. Zsófi megijedt.

- Hogy engedték be ide? Maga egész életében ilyen erőszakos volt.
A váratlan látogató lábujj hegyen mosolyogva közeledett az ágy

hoz. A beteget mintha villámcsapás érte volna, belehasított a rettene
tes kín, hogy most következik a számonkérés, mert ráordított, és mert 
hazug vádakkal elítélték, kirámolták a vályogból épült rogyadozó pa
rókiából Biharegyházán azt, aki által Isten megtérítette. Zsófi megint 
fölfogta a kínos helyzetet, és az Úri imádságot kezdte halkan suttogni: 
„A/z Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved.. ” 
A közepénél megerősítette hangját, hogy „bocsásd meg a mi vétkein
ket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek...”

- Bocsáss meg, Zoltán - nyögött elfúló hangon.
- Az Úr megbocsátott neked, nekem, és én is megbocsátottam. 

Örülj, mert az Isten szeret téged, Jézusunk keresztje bizonyítja ke
gyelmét. Hiszed-é ezt?
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Béla szeméből könny szivárgott, és valami olyat érzett, sőt bizonyos 
lett abban, mint megtérésekor, azon a délutánon, hogy őt is, mint a tékozló 
fiút, Isten hazafogadta. Erőltetve biccentett a fejével, hogy,Hiszem”.

Kovács tovább gyóntatta, és felfelé mutatott, mint valamikor a 
Hunyadi gimnázium folyosóján, azon a hideg februári napon.

- Béla, találkozunk odafenn?
Mintha fénysugár vibrálna a beteg arcán, mintha megnyugodna, 

amint lihegte:
-Igen... találkozunk... Jézusnál...
A hosszú csendet Zsófi halk éneke oldotta föl:

Amint vagyok, sok bűn alatt, 
De halva hívó hangodat, 
Ki értem áldozás magad, 
Fogadj el, Jézusom... 
Amint vagyok, hogy a Te szent 
Szerelmed tudja, mit jelent, 
Már itt s majd egykor odafenn: 
Fogadj el Jézusom.”

A beteg erőtlenül, ritkábban kapkodta lélegzetét. Zsófi mereven 
figyelte. Kovács másikat kezdett énekelni:

Tied örökre, megváltva véreden, 
Megmosva általad, tiéd szívem... 
Tied örökre, ha befogad az ég, 
Majd szent trónod előtt, ott is tiéd.

Az utolsó soránál lefogta Balajti Béla fölakadt szemét.
Isten most hallgatta meg a hívők imádságát. Csoda történt, a meg- 

igézett püspök kiszabadult a Sátán karmaiból és megtért. A szenvedé
sek tüzén át megérkezett a legmagasabb, örökkévaló csúcsra, Jézus 
karjaiba, ahol nem figyelik, nem irigylik, nem fenyegetik, nem kell je
lentéseket írni, ahonnan soha ki nem taszítják, ahol nem múló emberi 
dicsőségben, hanem Jézus Krisztus örök fényében ragyog.

Végakarata szerint Debrecenben szűk családi körben temették.
Kovács Zoltán a Jelenések könyve 21. részéből vette a textust, 

nem a földi Jeruzsálemről, amit a püspök olyan sokszor idézett, hanem 
a mennyeiről:
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„És én, János láttam a szentvárost, az új Jeruzsálemet, és hallot

tam szózatot, amely ezt mondja: íme az Isten sátora az emberekkel 
van, velük lakozik, és maga Isten lesz velük. Isten templomában nincs 
többé könny, fájdalom, sóhaj, se forróság, se hideg, se éhség, se szom
júság, csak örökkévaló örökös öröm.” (Jelenések 21:2-4.)
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U tó hang

E világon minden múlandó, nemcsak egy megkísértett püspök és a 
földi emberek, hanem a hegyek és tengerek, ideológiák, társadalmak, 
politikai rendszerek, sőt az ég és föld is, de Jézus Krisztus dicsősége 
„tegnap, ma és örökre ugyanaz”. Elfogadja, megáldja, és üdvözíti 
azokat, akik bűnbánattal és hittel jönnek hozzá, és a szerelmétől sem 
az ördög, sem a halál nem képes elszakítani.

Fony, 2007. május 23.
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A könyvben szereplő hitvallók neve:

Bartha Árpád főorvos 
Bartha Ferenc lelkész 
Batka Ferenc teológus 
Beregszászi Károly lelkész 
Berényi József lelkész 
Borbély Béla lelkész 
Bütüsi János lelkész-püspök 
Csiha Kálmán lelkész-püspök 
Darányi Lajos lelkész püspök 
Debreczeni István lelkész 
Dobos Károly lelkész 
Farkas László professzor 
Fekete Péter lelkész tanár 
Grősz József érsek 
Gulyás Lajos lelkész 
Hegyaljai Kiss Géza lelkész 
Horváth Zoltán lelkész 
Juhász Attila mérnök lelkész 
Kálmán Sándor lelkész tanár 
Kiss Pál lelkész Pusztafalu 
Koncz Sándor professzor 
Kormány Károly ügyvéd 
Kotsis István lelkész 
Kovács Bálint lelkész 
Kovács János mérnök 
Kovács Tibor lelkész tanár 
Kutasi Béla evangélista 
Major László főorvos 
Mindszenty József hercegprímás 
Nagy András professzor 
Nagy Barna professzor

Nagy Ferenc lelkész Hböszörmény
Nagy Ferenc lelkész Monok
Németh Géza lelkész
Pánczél Tivadar lelkész
Pap László professzor
Papp Béla lelkész
Pongó Gyula lelkész
Ravasz László lelkész-püspök
Sólyom Ferenc gazdálkodó
Sólyom Ferenc teológus
Sükös Pál lelkész
Szabó Dániel lelkész
Szabó Gábor lelkész-titkár
Szabó Lajos professzor
Szabó Mihály megyebírósági elnök
Szabó Zoltán professzor
Szikszai Béni evangélista főtitkár
Szikszai János lelkész
Takács Ferenc iparos
Tamás László teológus
Tariska Jenő teológus
Tariska Zoltán lelkész
Toókos Gyula tábornok
Tóth István postás
Török István professzor
Vajda Mária missziói munkás
Varga Imre üzletvezető
Vásárhelyi János lelkész-püspök
Vincze János gazdálkodó
Zagyva Imre szabómester
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Mikor fordul a regény műfajához egy szerző? — tettem fel 
magamnak a kérdést, amikor olvasni kezdtem Bojtor István 
új könyvét. Arra gondoltam, hogy eddigi munkásságában 
vállalkozott már szociológiai leírásra, elemző értekezésre, 
ismeretterjesztő úti beszámolóra, önéletrajzi vallomásra, 
írt egy sikeres történelmi regényt is, széles műfaji skálán 

bizonyította hát kifejezőkészsége színeit, megjelenítő erejét.
Épp ez a sokoldalúság adja meg a feleletet kérdésemre: 

a téma, a hozzá való sajátos alkotói viszonyulás, valamint 
a bemutatandó világ természete dönti el a műfajválasztást. 
„A megigézett püspök" konfliktusa és példázata személyes 

tapasztalata lehet nemcsak a szerzőnek, hanem kortársainak is, 
a megelevenítés sikere érdekében azonban eltolja hősét és korát 
a szubjektív nézőponttól, hogy a konkrét elemek kifejezhessék 
az általánost, hogy az olvasó felismerhesse az esetlegesen túl 

a törvényszerűt, felfedezhesse az egyediben a tipikust.
Történelmi regénynek is tekinthetjük Balajti Béla történetét, 

mert valós társadalmi mozgások határozzák meg élethelyzeteit, 
magatartásának változásait, olyan kihívásokkal találkozik, 

amelyekkel a XX. század közepén és második felében hazánkban 
mindenkinek szembe kellett néznie. Középiskolás éveitől 

haláláig kísérhetjük végig a főszereplő életútját: a jelen történelmi 
próbatételek elé állítja, lehetőségek nyílnak meg előtte, 

válaszutakhoz érkezik, mások jövőjéért is felelősséget vállal. 
A szerző lelkészt helyez a középpontba, ezzel feszültebbé teszi 

a történetet, mert Isten szolgájaként különös számadással tartozik, 
evilági boldogulása mellett a lelke s lelkek sorsáról dönt, miközben 

mind a becsület síkján, mind a krisztusi út követésében elbotlik.
Átélt korrajz, találó helyzetkép, hiteles emberábrázolás 

jellemzi a szerző új müvét, amelyben fájdalmas és kiábrándító 
időszakot idéz meg, s nagy tudatossággal követi a zsoltárszerzőt: 
„Megnyitom az én számat, rejtett dolgokat szólok a régi időkről. ”Kováts Dániel


