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Professzor 

Gaál István Sándor

(1924 – 2001)

Élete első 22 eszten-
dejét élte egyház-
k ö z s é g ü n k b e n .
A hátralevő időt
Amerikában töltötte
s z á m k i v e t é s b e n .
Élete végén több, 
mint 5 millió forintot
adományozott az 
orgona teljes fel-
újítására. Az Alkér
utca 27-ben nőtt fel. (Édesanyja itt hunyt el 103 éves
korában 1989-ben.)

A magyar névre dicsőséget hozó pályafutását
matematikai zsenijének köszönheti. Ezt pedig –
saját szavai szerint – annak köszönheti, hogy élete
első és alapvető zenei élményeit templomunkban
élte meg. Jó tanuló lévén a kántor megengedte neki,
hogy vasárnaponként fujtassa az orgonát.
(Gyermekkorában még rádió sem volt!) Zene, sakk,
matematika egy agytekervényen helyezkedik el.

Idehaza a világhírű Fejér Lipót és Erdős Pál 
professzorok tanítványa. A 24 éves Gaál Istvánt
„egy kis beszélgetésre” berendelték az Andrássy út
60-ba, az ÁVÓ-központba. Inzultus nem érte, ám
rosszat sejtve úgy, ahogy volt, nekiment a határnak.
A párizsi egyetemen folytatta tanulmányait. Onnan
vissza akarták rabolni. Kérésére az ottani USA
követség azonnal kivitte Amerikába, ahol Neumann
János munkatársa lett a számítógép létre-
hozásában. (Kommunista logika szerint, amivel a
Szovjetunió nem tud mit kezdeni, azt az imperia-
listák valamire még használhatják. Tehát „vesszen
az agy!”…)

A számítógép létrehozásával a minneapolisi
egyetem tanszékvezető tanára lett. Számos magas-
matematikai elméleti művet írt. Főműve a 700
oldalas Linear Analysis and Representation Theory

(1973). Közben az indiai Andra Pradesh egyetemén
is tanított. 

1999. április 4-án, Húsvét napján írta utolsó 
levelét. Ebben még megköszönte, hogy megkapta
Kőbányán kelt konfirmációi oklevele másolatát és a
presbitérium határozatát, melyben tiszteletbeli 
presbiterré választotta meg. Ekkor még azt remélte,
hogy 75. születésnapja évében hazalátogathat. 
E látogatás azonban már elmaradt.
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Dr. Bíró Sándor

(1912 – 1999)

Nagy ívű életének utolsó
évtizedében volt a
kőbányai egyházközség
tagja. Rövid ez az idő. Ha
viszont azt nézzük, hogy
ezt az időt maximális
mértékben a gyülekezet
szolgálatára fordította,
akkor azt lehetne mon-
dani: „túlteljesített”. Ha
kellett, az itt munkálkodó
amerikai ifjúsági tábor
munkáját segítette kitűnő
nyelvtudásával. Ha kellett, temetési szolgálatot végzett.
Időnként három presbitertársával az elárvult lápafői testvér-
gyülekezet vasárnapját szolgálta. Ha arra volt szükség, még 80
éves korában is talicskázott a templomkertben. Felvetéseivel a
bibliaórákat szinte tudományos eszmecsere szintjére emelte.

Mivel pedig már sárospataki teológus korában ott cserkész-
csapatot szervezett, közreműködött a kőbányai 318-as Méliusz
Juhász Péterről elnevezett csapat feltámasztásában. Ez Balogh
Aladár parancsnoksága alatt 30 gyermekkel működött.

Bíró Sándor miskolci csizmadia gyermeke korán elárvult.
Mégis a Lévay József Református Gimnázium kitűnő diákja
lett. Tanulmányait a Sárospataki Teológián folytatta. Püspöke a
kiváló teológust – végzése után – három évre Amerikába
küldte további tanulmányokra. Előbb a Yale Egyetemen, majd
Princetonban is egy-egy disszertációt hagy maga után.
Hazatérve püspöke még elvégezteti vele a budapesti egyetem
latin-magyar-angol szakát. Így lesz a Sárospataki Kollégium
angol tagozatának tanára.

A háború kitörése után besorozzák a hadseregbe és mint
tábori lelkészt a Don-kanyarba irányítják. A nagy pergőtűz
reggelén még úri szent vacsorát oszt a Don partján. Délután
pedig – mint rangidős tiszt (mert a csapattisztek elmenekültek)
– a Kassai 21. ezred 400 életben maradt katonáját derékig érő
hóban és aknatűzben hazamenekíti.

Budapesten mint a Görgey hadapródiskola hittan-oktatója azt
a parancsot kapja, hogy vigye a nyugati frontra a
növendékeket. Ehelyett Sopronnál szélnek ereszti őket.
Bosszúból német tisztek összetörik arccsontját. 65 %-os
rokkant. Majd 1947-ben a kommunista katonapolitikai 
osztályon két héten át kínozzák.

Idővel az Apáczai Csere János Egyetemi Gyakorló
Gimnázium vezető tanára. Nyugalmazása után Kőbányára
költözik. Akkor – 1980-ban – a gyülekezetből „kinézik”. 
1986-ban viszont meghívást kap, sőt presbiterré választják. 

Ma is őrizzük azt a levelét, melyet konfirmációja 70. évfor-
dulóján írt. Három dologért ad hálát Istennek. Ezek egyike: 
„a kőbányai gyülekezet befogadott, s abban lelki, testvéri

otthont találtam”. 1999. október 15-én búcsúztattuk a 
templomból.
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