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Deák Tibor
(1919 – 1988)

1967. július 1-től húsz esz-
tendőn át templomunk
orgonista-kántora. Elődei mányi
földművesek. Ő maga már
Budapesten született. A
Tanítóképzőt elvégezve még a
Fővárosi Pedagógiai Szemi-
náriumban folytatta tanul-
mányait. Magyart, történelmet,
földrajzot tanított előbb a Telepes utcai iskolában, majd a
Horváth Mihály téri általános iskolában. Tanítványai 
– számos fénykép és felnőttkori levelük tanúsítja – 
rajongtak érte. Bár három kemény évet töltött a hadszín-
téren (Pro Patria című kis könyvében emlékezik meg 
elesett bajtársairól), a megpróbáltatások évei nem
zavarták meg a tizenéves gyermekekkel való kapcsolatát.
Mintatanító volt.

1954-ben koholt vádak alapján sok évi börtönre
ítélték. A tatabányai XIV-es aknában végeztettek vele 
rabmunkát. 1957-ben a hátralevő időt elengedték, de
mint pedagógus nem működhetett. Ehelyett a Richter
gyárban volt előbb segédmunkás, majd 20 éves át 
szakmunkás. (Sok ezer értelmiségi társa osztozott e
sorsban. Ez volt a kommunizmus sokadik merénylete a
magyar nép ellen.)

Mivel ifjú korában eljegyezte magát a zenével, 
és Lászlóffy tanár úr fasori orgonáján művész szintre
jutott, a nehéz sorsot derítette, hogy előbb a rákosfalvi
egyházközség harmóniumán, majd a kőbányai orgonán
szolgálhatta egyházát.

Egy vendég-igehirdető teológiai tanár megtorpant a
templom bejáratánál: „Végre hallok egy igazi kántort!” 
– kiáltott fel. Ő olyan orgonista-kántor volt, aki 20 perccel
az istentisztelet előtt megkérdezte a lelkészt: „Mi lesz 
a textus?”, ugyanis olyan előjáték várta az érkező
gyülekezetet, mely lelkileg az igére hangolja. A távozókat
pedig olyan orgonajáték kísérte, mely az igehirdetés
hangvételéből következett…

Ugyanis vannak művészorgonisták (ez nagyon jó!),
ám ha privát esztétikai élményüket sugározzák 
istentisztelet keretében, - különösen ha öncélúan – az
baj. Vannak kotta-reprodukálók, akik zenei „favágók”.
A jó orgonista az, aki művészfokon az istentiszteleti
élményt erősíti. Nem kergeti korbáccsal a gyülekezetet,
de nem is fékezi azt. Mint „miniszter” – az igehirdetővel
egyenlő módon szolgálja a gyülekezetet.

A jó énekvezér, mint Deák Tibor, pontosan tudja, hogy
melyik éneket kell maestoso (=méltóságteljesen),
melyiket moderato (=mérsékelten), melyiket allegro 
(=gyorsan) és melyiket presto (=vidáman) énekelni.
Ehhez metronomot (ütemjelzőt) is tartott magánál.

1987 nyárutójáig szolgálta Istent és a gyülekezetet.
Abban a tudatban, hogy a templom legszebb dísze 
a hangosan, szépen éneklő gyülekezet. Ő ekkor már
súlyos beteg volt. Halálos beteg orgonán szolgált. 
Már nem érhette meg kedves hangszere csodálatos
megújulását.                                                           P.V.

Szőnyi Sándor
(1888 – 1972)

Élete delén lett a kőbányai egy-
házközség tagja és főkurátora.
Makói hagyma-kertész család
tagja. (A makói kertészeknek
egykoron külön bibliaköreik
voltak!) Az egyetemet elvégezve
tanár és a Keresztyén Ifjúsági
Egyesület sokoldalú munkása.
Az I. világháborúban hat évi

szibériai fogság után Cegléden gimnáziumi igazgató,
majd Budapesten az Országos Közoktatási Tanács 
igazgatója. 1950 után nyugdíjától is megfosztott 
osztályidegen…

1941-ben beiktatása egybeesik a nagy dunai árvízzel
és a háborúval. Nehéz idők! Templomunkban külön
emléktábla örökíti meg szolgálatát. Ám nem az előbbi
tevékenységeit sorolja fel. A történelemben egyedülálló
tevékenységét idézi. 

Megszervezte az eurázsiai földrész legkeletibb 
magyar protestáns egyházközségét. Vlagyivosztoktól 100
kilométerre a transz-szibériai vasútvonal végállomásához
közeli Nyikolszk Usszurijszk hadifogoly táborában 
– 10.000 kilométerre a hazától.

Harmincezer osztrák, cseh, magyar hadifogoly élt itt
kilátástalan helyzetben. Ha valaki szeptemberben
meghalt, azt jövő májusban lehetett eltemetni – ha a
patkányok addig nem falták fel … Dolgozni nem lehetett.
Élelem ritkán adódott. A barakokon kívül mínusz 
40-50 fok hideg. Abszolút reménytelenség. Rengeteg 
az öngyilkos.

Szőnyi Sándor és a szintén pedagógus Szabó Mózes
a magyarországi törvénykönyv szerinti legszabályosabb
egyházközséget hozták létre. 650 hivatalos tagja volt.
Rendszeres vasárnapi istentisztelet, bibliaóra, sőt 
különböző nyelvtanfolyamok, sportfoglalkozások cipész-
és kosárfonó műhely, rendkívül részletes és pontos
jegyzőkönyvek őrzik e gyülekezet emlékét.

Közben az amerikai KIE egy Walther Teeuwissen
nevű holland származású lelkészt küldött oda orosz-
amerikai egyezmény alapján. Az osztrák foglyoknak nem
kellett. A csehek elutasították. Viszont nagy meglepetésre
egy virágzó magyar református-evangélikus gyülekezetet
talált. Engedélyt kért és kapott, hogy velük foglalkozzék. 

Végül az is neki volt köszönhető, hogy amerikai 
magyarok és a KIE-tagok adományaiból három hatalmas
hajót béreljen. Ezekkel 1920 őszén 9000 még élő foglyot
hazaszállított. 

Így lett főkurátor Kőbányán Szőnyi Sándor. Társa,
Szabó Mózes pedig az erdélyi Égén lévita-tanító.

P.V. 
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