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Több mint ötvenéves lelkészi szolgálat után december elsejével nyugalomba vonult 
Varga László, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese. A 
Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezete és presbitériuma december első 
vasárnapján, ünnepi istentisztelet keretében és az azt követő fogadáson búcsúzott el tőle. 
Varga László 36 éves kecskeméti szolgálatával a gyülekezet történetében a harmadik 
leghosszabb ideig szolgáló lelkész, aki emellett számos más hivatali tisztet is betöltött.  
A nagytiszteletű úr családjával együtt ezekben a hetekben költözik a városrészünkbe, s 
mint régi-új hunyadivárosi polgárt szeretnénk közelebbről is bemutatni lapunk Olvasói 
számára. 
 
Megszűnő tisztségei meddig adnak még elvégzendő feladatot?      
Vasárnap a lelkészi szolgálatomból bocsátott el a gyülekezet. A Kecskeméti Református 
Kollégium negyedik éve végzett főigazgató-lelkészi szolgálatát továbbra is ellátom. Főjegyzői 
tisztem ez év végével szűnik meg, de ügyvezetőként a januári egyházkerületi Közgyűlést még 
elő kell készítenem.  Felelős tevékenységem így lényegében az új tisztségviselők január végi 
eskütételével fejeződik be. Zsinati tagságom elvileg a december elsejei nyugdíjazásommal 
megszűnt, de mivel itt két bizottságnak is elnöke voltam – a Nyugdíjintézeti és a Gazdasági 
Bizottságnak -, ezért külön határozattal megbíztak, hogy mindkettőt vigyem tovább az új 
Zsinat február végi alakuló üléséig.   
 
Hogyan választotta ezt a pályát? 
Mátraházán volt egy diáküdülő, ami később lelkészüdülővé vált. Többször el is akarták adni, 
mert annyira leromlott az állaga. Életem egyik nagy örömeként sikerült elérnem a Zsinatnál, 
hogy megkapja az egyházkerületünk és felújíthattuk. Szép üdülő és konferenciaközpont lett 
belőle. Szóval tizenkét éves koromban ott fönt Mátraházán egy diáktáborban értettem meg 
először, hogy a hit nem azt jelenti, hogy „Elhiszem, hogy van Isten”, hanem ennél sokkal 
többet. Valami olyat, hogy az életemet tudatosan át kell adnom Neki. Az Ő vezetésére kell 
bíznom magam. Két év múlva nyáron – épp mentem volna a középiskolába -, amikor 
mandulatályoggal és szívizomgyulladással életveszélyes állapotba kerültem. Édesanyám ott 
sírdogált az ágyam mellett, én meg vigasztalni próbáltam: ne sírjon, mert ha meghalok, akkor 
is tudom, mi lesz velem, ha pedig életben maradok, akkor lelkész leszek. Erre édesanyám 
beszélni kezdett, s minden szava egyenként vésődött belém. Nagyon nehezen lettem, 
háromévi házasság után fogantam csak meg. Már úgy volt, hogy nem lesz gyermekük, s a 
szegedi Fogadalmi templomban olyan ígéretet tett az imádságában, hogy ha az Úristen 
fiúgyermeket ad neki, akkor azt lelkésznek neveli. Nem akart nekem beszélni erről addig, míg 
ezen az úton magamtól el nem indulok, s előbbi szavaim meggyőzték arról, hogy ennek a 
beszélgetésnek eljött az ideje. Ettől fogva soha többé nem volt kérdés, hogy nekem mi a 
feladatom.  
Amikor az elbúcsúztató istentiszteleten vasárnap bementem a templomba, tudatosan nem 
néztem arra a helyre, ahol valamikor a szüleim ültek. Igyekeztem még a gondolataimat is 
másfele fordítani, mert féltem, hogy az elköszönés pillanataiban rájuk gondolva talán a 
kelleténél is jobban elérzékenyülök. Ezért is mondtam az esperes úrnak, mikor felemlítette 
édesanyámat, hogy haragszom, amiért megkönnyeztetett. Édesanyámmal is, édesapámmal is 



igen közel álltunk egymáshoz. Kilencven év fölött mentek el, egymás után, fél év alatt. 
Egészen addig minden istentiszteleten ott voltak a templomban, minden szombaton és 
vasárnap, és mindig ugyanazon a helyen ültek.    
 
„Hazám, hazám / Te mindenem…” címmel megjelent búcsúkiadványában újabb 
tanúbizonyságot tesz mély érzelmekkel telt hazafiúi érzéseiről. Jól ismert jobboldalisága 
mennyiben tudható be a gyermekkori neveltetésnek? 
A szüleim valóban úgy neveltek, hogy szeressem a hazámat, s legyek büszke arra, hogy 
magyar vagyok. Ennek a hazafiságnak adtak új erőt 1956 megrendítő élményei. Nagyon sok 
mindent megéltem már ez alatt a 72 év alatt ahhoz, hogy tudjam, merre az igazság, de ami a 
legmélyebben vésődött belém, s azt hiszem, mindannyiunkban, akik azt átéltük, az ’56. 
Tréfásan szoktam is kérdezni a fiatalokat, hogy: „- Mit csináltok ti? Húszévesek vagytok. 
Amikor én húszéves voltam, forradalmat csináltunk…”.  
Első, második osztályba a Kecskeméti Horthy Miklós Református Tanítóképző Intézet 
gyakorló iskolájába jártam – azután jött a háború -, de végül is itt fejeztem be a négy alsó 
osztályt. Ez az iskola is meghatározóan hazafias nevelést adott a számomra.  
A világháború éveiben magam is megtapasztaltam, hogy mit jelentenek az idegen katonák - 
úgy a németek, mint az oroszok. A németek épp csak annyiban voltak jobbak, hogy – itt 
legalábbis - nem raboltak, fosztogattak, nem erőszakolták halálra a nőket úgy, mint az 
oroszok, akiktől elmondhatatlan félelmeket kellett kiállni.  
1945-től ’48-ig küzdelmekkel, reménységgel teli időszakot éltünk. Édesapám a Kisgazdapárt 
tagja volt. Szüleimmel együtt nagyon sok kisgazdapárti rendezvényen vettünk részt: bálakon, 
színi előadásokon. Tíz-tizenkét éves gyerekként én voltam akkor a legfiatalabb a kisgazda-
ifjúságban. „Isten, Család, Haza!”- jelszavaival ezek az évek szintén mély nyomot hagytak 
bennem.  
Amikor jött a fordulat éve, 1948 után itt minden megváltozott, s át kellett élni a kommunista 
rendszernek, az ÁVO-nak a legfélelemkeltőbb időszakát. Édesapám kárpitos kisiparos volt. 
Egy inassal dolgozott, tehát alkalmazottja sem volt, mégis minden este félelemmel feküdtünk 
le, hogy nem jönnek-e hozzánk is az ÁVO-sok. Amikor végül belépett a szövetkezetbe, talán 
egy kicsit nyugodtabb lett az életünk ebben a tekintetben. Munkás-származásúnak később, 
középiskolai éveimben sem számítottam, mert a kisiparos, az nem „munkás”, hanem 
alkalmazó, mai értelemben vállalkozó. Nem tartoztam hát a munkás-paraszt kiváltságos 
fiatalok közé.  
A legvadabb Rákosi-időkben, 1950-től 1954-ig voltam középiskolás. Soha nem felejtem el, 
milyen felszabadító érzés volt az 1953-as fordulat. Boldog reménykedéssel hallgattuk Nagy 
Imre változtatási terveit, hogy bezárja az internáló táborokat, ki lehet lépni a téeszekből, 
eltörli a kötelező beszolgáltatást stb.. Majd megint jött a szorítás: Nagy Imrét leváltották, 
Rákosiék visszajöttek.  
 
Ezeket az időket itt élte meg a református gimnáziumban, aminek az 1948-as 
államosításkor a Károli Gáspár Állami Gimnázium nevet adták (az általános iskolai rész 
neve Szabadság-téri Állami Általános Iskola lett, a gimnázium pedig egy évre rá felvette 
Katona József nevét). - Hogyan viszonyult a politikai változásokhoz az iskola 
tantestülete? 
1946 szeptemberében kerültem ide elsős gimnazistának, mert akkor költözött ide a 
piaristáktól. Ebben az épületben a háború idején orosz kórház működött, s visszajőve mi 
raktuk fel a nagykönyvtárunk könyveit a polcokra, mert az oroszok mindent a földre dobáltak, 
és hadd ne mondjam még, mire használták. A régi református iskola tanári kollektívája 1948 
után is jórészt megmaradt, így sok, hazafias érzelemmel megáldott, nagyszerű tanárunk volt. 
A nyolcadik osztály elvégzése után a Kecskeméti Közgazdasági Szakközépiskolába kerültem, 



de itt érettségiztem.  Személyes jó viszonyba kerültem Kovács László igazgató úrral, Igó 
Elekkel, Sörölli Manci nénivel és Réffy Gizellával, aki a magyart tanította. Ő például 
felejthetetlen módon ismertetett meg az igazi Adyval. Gyapotszedésre ment az osztály ősszel 
valahova a Bácskába egy téeszbe, míg én egy másik társammal - orvosi igazolással felmentve 
- a padokat leltároztuk az iskolában. Egyszer csak bejött Réffy tanárnő. Hozott két vaskos 
Ady-kötetet azzal, hogy az általa megjelölt tíz verset olvassuk el. Mind Ady istenes versei 
voltak… Én akkor döbbentem rá, hogy Ady nem az, akit nekünk addig magyar órán 
tanítottak.          
Persze az akkori elvárásnak megfelelően egy évben legalább nyolc-tíz olyan felvonulásunk 
volt - a Tanácsköztársaság kikiáltásának ünnepétől kezdve Sztálin születésnapjáig -, amin 
kötelező volt részt venni. Ráadásul kultúrfelelőse voltam az iskolának, nekem kellett 
szervezni ezeket az alkalmakat. Nem vettük ugyan tragikusan, de a vörös zászlót, a 
kinagyított képeket senki nem akarta vinni, s ezek rendre el is tűntek egy-egy utcafordulóban.  
 
Teológusként jelen volt Budapesten az 1956-os eseményeknél. Milyen emlékei vannak 
erről?   
A Teológiára kerülve is megvolt az a közösség, akiket nem lehetett megtéveszteni, bár 
számolni kellett a besúgókkal. Már ’56 előtt is sejtettük, kik azok, akik csak azért járnak 
hozzánk, hogy jelentéseket küldözgessenek rólunk. Szavakkal elmondhatatlan, mit jelentett 
számunkra ’56. A Kecskeméten megélt Sztálin-képes felvonulások után hallatlanul felemelő 
érzés volt vonulni az utcán kokárdákkal, és kiabálni, hogy „Vesszen az ÁVO!”, s „Ruszkik 
haza!”. Eljött október 23-a délutánja, estéje. Láttuk leugrálni a magyar katonákat a 
teherautókról. Folyamatosan hordták be őket vidékről a forradalmárok ellen. Mi a Rákóczi 
úton kiabáltuk nekik, hogy „Magyarok vagytok!”, „Magyarok vagytok!”. Aztán jöttek oda 
hozzánk leengedett fegyverrel. Át is álltak teljes mértékben, kivéve az ÁVO-sokat, akik a 
rádiót és a pártszékházat védték. Másnap megjelentek az oroszok. Csak álltunk és döbbenten 
néztük őket. Épp véradásra mentünk, amikor gépfegyverrel falhoz állítottak bennünket, és 
átkutattak. Tudni kell, hogy a teológusok közül senki nem vett részt fegyveres harcban. 
Meghalt társaim is vörös karszalagos önkéntesként segítettek haza egy idős asszonyt a Ráday 
utca 28-ból a Lónyay utca 41-be - a szomszédos utcába -, amikor egy orosz tankból rájuk 
lőttek egy sorozatot. Az egyik teológushallgató ott rögtön meghalt, másikuk pedig reggelre. 
Csak a Teológia udvarán tudtuk eltemetni őket, mert kijárási tilalom volt. Ekkor tényleg 
nagyon sokat jelentett az, hogy Magócsy István és Hercegh Lajos társunk kiterített holtteste 
nemzetiszín zászlóval lett letakarva. Ezt a zászlót dugtuk és őriztük egészen 1990-ig, amikor 
végre emléktáblát lehetett nekik állítani. Ezzel a zászlóval lepleztük le a táblát, az ötvenedik 
évfordulóra pedig bekereteztük és elhelyeztük a Teológia épületében. Ezek a dolgok mélyen 
beégetik az emberbe a hazafiságot, az idetartozást.      
Vasárnap a búcsú-istentiszteletet követő fogadáson láttam, hogy összeállt néhány nálam húsz-
huszonöt évvel fiatalabb lelkész, s azon tanakodtak, hogy mi lesz, amikor ők az ötvenéves 
szolgálatukra visszaemlékeznek. Lesz-e benne addigra másik ’56?  
 
A Kecskeméti Református Kollégium újraindulásakor, illetve később főigazgatóként 
próbált-e valamit visszamenteni a régi református gimnázium miliőjéből? 
Igen. Abban az időben mi nem templomba jöttünk hétvégén, hanem vasárnapi iskolába, ahol a 
felsős tanulók tartottak nekünk Bibliaórákat, s ahogy én visszaemlékszem, végtelen szeretettel 
és törődéssel fogadtak bennünket. Az iskolának ezt az összetartó, bensőséges „akolmelegét” 
szerettem volna ebben az új intézményben is a diákok alapélményévé tenni.    
Annak idején a konfirmációt nekünk Tóth Endre, az akkori kecskeméti lelkész, a másik 
osztálynak pedig Kovács Bálint tartotta. Tehát nem az iskola vallástanára konfirmált, hanem a 



gyülekezet lelkésze. Ezt a szokást is igyekeztem újból megvalósítani. Én magam is több 
évfolyamot vittem végig így.  
Ahogy említettem, az államosítás után a régi tanárok révén az iskola korábbi szellemisége, ha 
visszafogottabban is, de megmaradt. Nagyon boldog voltam, hogy Dr. Szemerey Andor, aki a 
régi református iskola utolsó igazgatója volt, s államosítás után még egy évig betöltötte ezt a 
pozíciót, nyolcvanévesen megérte, hogy itt lehetett velünk 1990-ben az első tanévnyitó 
istentiszteleten. Sőt, előtte március 25-én is jelen volt egy istentisztelet keretében tartott 
ünnepi presbiteri gyűlésen, amely kimondta az iskola újjáindítását. Ekkor lépett oda hozzám 
Bandi bácsi és azt mondta: „-Életem legnagyobb ajándékának Istentől azt tartom, hogy én, aki 
itt voltam ennek az iskolának a temetésén, a föltámadására is eljöhettem”.  
 
Október elején városunk Közgyűlése „Pro Urbe” kitüntető címet adományozott Önnek. 
Mire volt a legbüszkébb egyházépítői, városépítői munkája során?  
Nagy öröm volt az iskola tornacsarnokának és új szárnyának megépülése a későbbi uszodával, 
de úgy az Arany János utcai Pálma Hotel, az idősek számára létrehozott Sion házak, mint 
temetőnk ravatalozója is, mind úgy épültek, hogy azzal a város is szépüljön, gyarapodjon. A 
„Pro Urbe”-díj elsősorban annak szól, hogy az elmúlt évtizedekben közvetlenül a városért is 
sokat tevékenykedtem. Már a rendszerváltás előtt, 1980-tól tíz éven keresztül tanácstag 
voltam a Bethlenváros körzetében. Nem kis részem volt a Városháza épületéről rendszeresen 
felcsendülő harangjáték létrehozásában, amit már 1982-re, a Kodály-centenárium évére 
terveztek, de nem kaptak német fizetőeszközt a Nyugat-Németországból való 
megrendeléshez. A következő évben nekem sikerült erre az egyházon keresztül valutát 
szerezni. Mint önkormányzati képviselő a rendszerváltás után a szovjet ingatlanok átvételével 
és hasznosításával foglalkozó bizottság elnökeként végeztem a feladataimat. Merász József, 
igen művelt és több nyelvet beszélő polgármesterrel sokat küzdöttünk azért, hogy a 
homokbányai iskola épületét, mielőtt elmennek az oroszok, ne tegyék földig 
használhatatlanná. 
1988-89-ben az Erdélyből érkező menekültekkel foglalkozó bizottság elnökeként is sikerült 
sokat tenni honfitársainkért. Többen telket kaptak, s letelepedtek közülük Kecskemét és 
Helvécia határán, illetve Kadafalván. 1990-től nyolc éven át elnöke voltam a Szociális 
Bizottságnak.  Bár a rendszerváltás előtt még szociális kérdésről sem nagyon illett beszélni, 
1990-ben égető szükség volt a szociális hálózat létrehozására. Sikerült kiépíteni – a 
népkonyhától kezdve a hajléktalanokkal való foglalkozáson keresztül a szociális otthonok és 
családgondozási központok kialakításáig - egy olyan egységes rendszert, amivel minden 
rászoruló elérhetővé vált. A Margaréta nyugdíjas otthon már Mező Mihály tanácselnök 
idejében megvolt. Szociális bizottsági működésem révén közvetlen közelről láttam a 
működését. Ennek tapasztalataival, illetve hiányosságaival kiegészítve készült el később a 
Sion házak koncepciója. Ennek is köszönhető, hogy ma – amikor az állami támogatás 
megvonása miatt sorra zárnak be az idősotthonok – a mi házaink továbbra is életképesek 
maradtak.   
 
Hogyan vált hunyadivárosivá? 
Szüleim tősgyökeres kecskemétiek voltak. Anyai nagyanyám, Szente-Varga Zsuzsanna, 
szentkirályi származású. Apai nagyanyám is Szentkirály és Tiszakécske határában született, s 
Ókécskén volt keresztelve, ahol én tíz évig lelkész voltam. A Varga család is kecskeméti, 
ameddig csak vissza lehet vezetni. Egyedül Péczeli nevű anyai nagyapám volt budapesti, de ő 
meghalt már az első világháborúban, édesanyám nem is ismerte őt. Érdekes viszont, hogy 
édesapámhoz hasonlóan ő is kárpitos volt.   
Én Kecskeméten a Csáktornyai utcában születtem, de a Ceglédi út 64. szám alatt nőttem fel. 
Erősen átalakítva még ma is megvan mind a két ház. A hetvenes években Tiszakécskén 



voltam lelkész. Ekkor vezették be a „szocpol”- kedvezményt. Három gyerekünk volt már 
akkor. A témához hozzátartozik, hogy bár sok anyagi hátránnyal küszködik egy lelkész egész 
életében, a lakhatásunkról nyugdíjazásunkig a gyülekezet gondoskodik. Ezt követően harminc 
napon belül ki kell költözni a szolgálati lakásból. Épp ebben vagyunk most mi is benne. A 
Szabadság térről kiköltözve most leszünk igazából hunyadivárosiak, mert az eladott Ceglédi 
úti házból és a szocpol-támogatásból egykoron vett Tinódi utcai lakásunkat halálukig szüleim 
lakták, pár éve pedig a fiam újította fel. Bízom benne, hogy egy-két héten belül oda tudunk 
majd költözni.  
 
Eljött a stafétabot átadásának az ideje. Az intézmény falain belül, s általában véve is jó 
kezekben tudja a jövőt? 
Nézze, minden öreg úgy gondolja, hogy amit ő csinált, az jó, és ha másképp csinálják, az már 
nem biztos, hogy ugyanolyan jó lesz. De ahogy én sem követtem egy az egyben az elődeim 
útját, természetes, hogy jó pár dologban az utánam következők is más elgondolásokkal 
lesznek. Tudnám ugyan mondani az utódomnak, hogy mit kellene tennie, de nem mondom. 
Egész életemben azt láttam és tapasztaltam, hogy amikor valaki terhet, feladatot kapott, akkor 
az Úristen megerősítette, megérdemesítette arra, hogy ezt az Ő áldásával vinni, végezni tudja. 
Emberileg nézve szomorú a helyzet akár a nagy egyházat, akár a világot nézem. Minden az 
Úristen kezében van, de éppen ezért én bízom benne, hogy küldeni fog nekünk olyan 
vezetőket, akik az Anyaszentegyházat is, meg ezt a szegény nyomorult hazánkat is egy kicsit 
jobb sors felé viszik, mint amiben most vagyunk.   
 

(Kada Erika interjúja) 
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