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vitéz Balogh Aladár 
(1932-2002)

„Vitézi” címét 1990 után
kapta. Tizenkét évesen 2
szovjet T34-es tankot lőtt ki…
Tizenöt évesen rendkívüli
körülmények között cser-
késztiszt. 24 évesen
tanársegéd az ELTE-n, 
s lábát majdnem teljesen

letépi egy akna. Ugyanekkor az Andrássy út 60. alatt
működő ÁVO-s központnak 370 napon át naponként
megkínzott foglya. (Ez az épület ma a Terror Háza
Múzeum.) Ezt követően 25 évi börtönre ítélik, melyből 16
év és 8 napot ténylegesen letölt. (Még a Szovjetunióba
is kihurcolták.) 1991-ben a Református Cserkészcsapat
újjáalakítója. 102 (azaz: egyszázkettő) gyermeket
gyűjtött össze. (A szülők elengedték a 6-7 éveseket,
mert Aladár bá’ értük ment és hat-nyolc gyermekkel
érkezett meg maga is.) Szabadulásától nyugdíjazásáig
dunai átkelő hajón tiszt.

A gyerekek rajongtak érte. A cserkésztoborzás
így kezdődött: - Megszólítja a 6 évest: „Leér a lábad a
földre?” – „Igen!” – „Akkor jöhetsz cserkésznek…” 
– Amikor már kirándulni sem tudott, lemondott. Lassan
kiöregedett a csapat…

Aladár bá’ ifjúkori cserkészete miatt megjárta az
ország összes börtönét. Ma a Kerepesi temető 56-os
parcellájában nyugszik. Kopjafáján két koncentrikus kör.
A cserkész-szimbolikában ez azt jelenti: „hazamentem”.

Hogyan lett cserkésztiszt? Saját szavaival így
mondja el: „1947 tavaszán a Nagysándor utcai
székházban meghatott, ijedt gyerekek álltunk. Velünk
szemben gróf Teleki László, a református mozgalom
országos vezetője: „Cserkészek! Fiaim! Hazátok szólít
az én számmal. Rövidesen szétzúzzák mozgalmunkat,
eltapossák a cserkészetet! Ti, fiatalok, Férfiak! A Ti
feladatotok lesz, hogy ha az Isten ránk bocsátja
kegyelmét, felemeljétek a liliomos zászlót! Ti, akik most
gyerekek vagytok, talán túlélitek a bolsevista korszak
rémuralmát! Gyermekek vagytok, akik így vagy úgy
megálltátok helyeteket… Bízunk bennetek… Mást nem
tehetünk. Ti öten, most fogadalmat tesztek. Tiszti
fogadalmat.” … A kapun kimenve így szólt Aladárhoz:
„Ma hajnalban rajparancsnokodat is elvitte az ÁVO. Te
vagy a következő tiszt. A Vöröskereszt gyermekosztálya
számít reátok. Segítsetek lelkeket menteni!”

10 év múlva a várpalotai szénbányában együtt
dolgozik az országos parancsnok és az ifjú Aladár. „Laci
bá’, meddig bírjuk még? – Nem tudom, fiam! Bízz
Istenben és ne feledd, hogy küldetésed van!
Cserkésztiszt vagy! Túl kell élned! Ez a parancs!”

P.V.

Dr. Kupa László
(1916 -2005)

Nagyívű életút végén
érkezett Kőbányára. Mégis úgy
beilleszkedett egházközségünk
életébe, mintha születésétől
fogva annak tagja lett volna.
Idős emberként is érces 
hangon, egyenes tartással, 
céltudatosan járt-kelt és 
szolgált köztünk. Pedig több betegség terhét is hordozta.

Születése szerint rákospalotai, gyülekezeti nevel-
tetése az újpest-belvárosi egyházközségben folyt. 
Itt ismerkedett meg először csak alkalmilag, majd életre
szólóan a kőbányai Soos Gézával 16 éves korában (Soos
Géza pedig 20 éves joghallgató volt). Az SDG akkori titkára
egy „csendes nap” alkalmával tartott előadásával nagy
hatást gyakorolt reá. Különösen az a tény, hogy egy joghall-
gató úgy szól Jézus Krisztusról, hogy szinte lelkészektől sem
hallott így beszélni Róla. „Az emberiség a teremtő Isten
akaratából áll nemzetekből, népekből. Az, hogy mi 
magyarok vagyunk, az is az Úr rendelése. Szeressük
népünket az ország jelenlegi határain belül és túl, műveljük
nyelvünket, kultúránkat, s lehetőség szerint segítsük azokat,
akiknek erre szükségük van.” Ez a gondolkodásmód még
60 év múltán is sugárzott szavaiból. 

Lelkész szeretett volna lenni, ám hittanoktatója a
közélet felé terelte. Így lett jogi doktor. Előbb a kecskeméti
Törvényszéken, majd a budapesti Központi Járásbíróságon,
végül a Teleki Pál által irányított Miniszterelnökségi
Tájékoztató Osztály munkatársa. A szovjet megszállás utáni
időkben az ÁVO Andrássy út 60-beli kínzókamráiba hur-
colták. Fogsága után Svájcba távozott. Ott Genfben
elvégezte az egyetem Teológiai szakát. Nyugalomba
vonulásáig két genfi egyházközség lelkészeként szolgált.
Az egyik Varouge, a másik Colognie negyedben volt.

1964-ben meglátogattam őt. Bemutatta egyházukat
is. A meglevő neogótikus, de gyülekezeti céloknak nem
megfelelő templomot eladták a városnak. Helyette 5
emeletes gyülekezet központot létesítettek. Az istentiszteleti
hely – mint az őskeresztyéneknél – földalatti katakomba
(modern kivitelben). Földszinten – utcai bejárattal – a lelkészi
hivatal 24 órás ügyelettel. Bármikor, bárki, bármilyen bajával
a három lelkész egyikéhez fordulhatott az utcáról. Az épület
nagyobbik utcai oldalán egy hatalmas önkiszolgáló étterem.
(Genf a világ legdrágább városa. Sok a megszorult külföldi.
Önköltségi áron ételhez jutottak. Diakónia!) Az emeleteken
5-6 gyermekes családok részére bérlakások. 

Nyugállományba kerülvén költözött Kőbányára.
Igehirdetésekkel, előadásokkal is szolgált. Soos Géza
egykori mondatainak utóhatása pedig az volt, hogy ha a
lelkész Erdélybe utazott különböző szolgálatokra, értékes
adományaival biztosította azt, hogy csomagtartójában sok-
sok könyvet vihessen az ott élőknek.                            P .V.
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