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Fényképalbum 

 

 

Az interjúalany neve:                                                              

A fénykép címe:                                                       

A fénykép készítésének helye:                       

A fénykép készítésének éve:                                                             

A képen: 

Timár Pál                                                              

Apai nagyszüleim                                                         

Debrecen                      

1939 előtt                                                             

Rosenthal Pál és Krámer Vilma 

 

Apai nagyapám, Rosenthal Pál Pocsajból származott, nagymamám, Krámer Vilma 

Balmazújvárosból – nem tudom, mikor kerültek Debrecenbe. Hat gyermekük született, közülük 

csak Erzsi néném nem ment férjhez – ő megmaradt izraeli hitében –, a többiek mind 

keresztyénnel házasodtak. Nagymamám kilencéves koromban halt meg. Erzsi néném, mivel 

hajadon maradt, mindig otthon élt a szüleivel. Őt nagyapámmal együtt deportálták 1944-ben. 

Nagyapám nem tért vissza, ott halt meg, nem is tudom pontosan, hogy hol. Erzsi néném ’45-

ben jött haza.  
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Az interjúalany neve:                                                               

A fénykép címe:                                                         

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                            

A képen:  

Timár Pál                                                              

Apai nagyapám                                                           

Debrecen                      

1943-44                                                            

Rosenthal Pál   

 

Rosenthal nagyapám kovács volt. A kovácsműhely az Erzsébet utcában volt, Debrecenben, 

egész kicsi gyermekkoromban sokat voltam ott. Emlékszem, a nagyszüleim még tartották az 

izraelita hagyományt: péntek esténként gyertyát gyújtottak, elmondták az imákat, de nem sokat 

értettem belőle akkor, mint gyerek. Csak az öregek élték a szertartásokat, a gyerekeik, apámék 

már nemigen vettek részt benne – legalábbis nem emlékszem, hogy ők is benne lettek volna. 
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Az interjúalany neve:                                                             

A fénykép címe:                                                

A fénykép készítésének helye:                       

A fénykép készítésének éve:                                                             

A képen: 

Timár Pál                                                               

Édesapám                                                         

Debrecen                      

1930 körül                                                             

Rosenthal Ferenc 

 

Apám talpraesett, ügyes ember volt. Megbecsült ember. Hivatalosan kereskedő-segéd, oklevele 

is volt róla. Rosenthal Ferenc – de csak Rozinak szólították mindenütt, kedvességből, 

játékosságból. Nem önálló kereskedő volt, hanem kereskedő cégeknél dolgozott. Minden 

munkahelyéről kapott szolgálati bizonyítványt, mindenhol dicsérték, meg voltak vele elégedve. 

A 30-as évek válságos időszakában állások szűntek meg, ő is egyik helyről a másikra került. 

Több ilyen, cégektől kapott levél is fennmaradt: dolgozott valahol bizonyos ideig, a cég 

megszűnt, elbocsátották, de kapott ajánlólevelet. Végül otthagyta a kereskedő szakmát. 

Debrecenben volt egy lapkiadó vállalat és nyomda, az Aranybika épületében. Ott adták ki a 

Debrecen c. napilapot. Oda került mindenesnek: látták, hogy ügyes ember, mindent el tud 

végezni. 

A háborús években apámat többször behívták munkaszolgálatra. Eleinte többször behívták, 

majd hazaengedték. Aztán ’42-ben behívták, Ukrajnába került, és többet nem jött haza. De nem 

a halálhírét közölték, hanem hogy eltűnt. 12 éves voltam ekkor, a legidősebb gyermek. A 

legfiatalabb öt évvel volt fiatalabb nálam.  
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Az interjúalany neve:                                                           

A fénykép címe:                                                      

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                             

A képen: 

Timár Pál                                                                

Családom                                                        

Debrecen                      

1935                                                             

Rosenthal Ferencné Major Julianna, 

Rosenthal Zoltán, Rosenthal László, 

Rosenthal Pál, Rosenthal Ferenc 

 

Édesanyám neve Major Julianna volt. Anyai nagyszüleimet nem ismertem, csak a fennmaradt 

iratokból tudom a nevüket: Major Imre kocsis és Szilágyi Julianna. Pelbárthidán [Bihar vm.] 

éltek, mindketten reformátusok voltak. 

Anyai részről nem ismertük a rokonságot, ez a vonal teljesen kimaradt. Édesanyám nem mesélt 

róla, mi se érdeklődtünk. Azóta se jártunk utána, a határ is elválasztott bennünket. Ő Partiumból 

jött át valami rokonával 1918-ban. ’29-ben kerültek össze apámmal. Édesanyám református 

volt – emiatt nagy volt a feszültség a nagyszülők meg a fiuk között. Aztán ez enyhült, mikor mi 

sorban megszülettünk. 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az interjúalany neve:                                                           

A fénykép címe:                                                   

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                        

A képen: 

Timár Pál                                                                

Testvéreimmel                                                     

Debrecen                      

1937 körül                                                             

A Rosenthal fivérek: Pál, Ferenc, Zoltán, 

György 

 

Bár a család, ahol én születtem, nem volt egyházhoz kötődő család, engem mégis kezdettől fogva 

református óvodába, iskolába járattak, írattak be Debrecenben. Engem egyre jobban elkezdett 

meghatározni ez a református környezet, a lelki fejlődésemet befolyásolta. Az egyházi iskolából 

rendszeresen jártunk templomba. A legközelebbi templom Debrecenben az Árpád téri templom volt. 

Amikor az ötödik osztályt végeztem, a szüleimnek mondták a tanítóim, hogy adjanak továbbtanulni, és 

akkor a Református Kollégiumba, református környezetbe kerültem, mégpedig a polgári iskolába.  

Gyermekkoromtól fogva vonzódtam az istentiszteletekhez, jártam templomba magamtól, az öcsémmel 

együtt, ő velem tartott. A Nagytemplomba meg a Kistemplomba is jártam rendszeresen.  
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Az interjúalany neve:                                                            

A fénykép címe:                                            

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                   

Kulcsfigura: 

Timár Pál                                                                

Záróvizsga a tanítóképzőben                                                   

Debrecen                      

1948                                            

Timár Pál 

 

Az első sorban balról a második vagyok. Mellettem ülnek [balról jobbra]: Dezső László 

nagytemplomi lelkész, majd dr. Tóth Kálmán, Török Tibor, dr. Szabó László és B. Szücs Ferenc 

tanárok. 

 

12 éves voltam, mikor elveszítettem édesapámat. A testvéreim mind fiatalabbak voltak, én 

voltam a legidősebb. Éreztem, hogy nekem olyan pályára kéne mennem, ahol leghamarabb 

jutok segítséghez anyagilag, hogy a családot is tudjam támogatni. Azt tanácsolták, hogy menjek 

a tanítóképzőbe, így hát oda iratkoztam be. Én igazán csak úgy tudok visszaemlékezni 

iskoláimra meg az egész Debreceni Református Kollégiumra, hogy szeretettel ölel át. 

 

A kommunista diktatúra ’48-ban megszüntette az egyházi iskolákat, a tanítóképzőt is, jött 

helyette a pedagógiai főiskola. Kárpótlásul nekünk megengedték, hogy vallástanítói vizsgát 

tegyünk, és kántor oklevelet szerezzünk. Örültem neki, megszereztem mind a kettőt: kántori 

vizsgát is letettem, vallástanító oklevelet is szereztem. Ezen a vallástanítói vizsgán Czeglédy 

Sándor professzor volt a vizsgabizottság elnöke. Ő üzente nekem, hogy adjam be a teológiára 

a kérvényemet feltétlenül. 
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Az interjúalany neve:                                                             

A dokumentum címe:                                                    

A dokumentum készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                        

Timár Pál                                                                                                                 

Lelkipásztori ajánlás 

Biharugra                      

1949                                                          

 

Semmi gondolatom nem volt nekem arról, hogy én teológiára menjek. Érettségi után kaptam 

egy értesítést, hogy soron kívül felvettek a Budapesti Közgazdasági Egyetemre mint úgymond, 

jó tanulót. El is mentem, de úgy, mint hívő ember, jártam templomba. Egyszer behívattak: hogy 

gondolom én ezt? Ők nem keresztyén közgazdászt akarnak nevelni belőlem, hanem marxista 

közgazdászt. Hát, mondom, de én szeretnék továbbra is templomba járni, mert nekem ez a 

meggyőződésem. Jártam továbbra is. Megint behívattak, hogy ha nem hagyom abba, kicsapnak, 

eltávozhatok. Mondom, én nem vagyok a helyemen, én nem ezt akartam. Odáig vezetett Isten, 

hogy én rájöttem, helytelen volt a döntésem, hogy nem fogadtam el a meghívást a teológiára. 

Akkor felvettem a kapcsolatot Debrecennel, de Debrecenbe már nem tudtak felvenni. A 

professzor úrék kapcsolatba léptek Sárospatakkal az érdekemben, hogy vegyenek oda fel. És 

kaptam az üzenetet Patakról, hogy várnak, menjek. Így kerültem Patakra körülbelül egy hónap 

kitérő után. Ott vártak engem, örültek nekem, megszerettek. 
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Az interjúalany neve:                                                             

A fényképek címe:                                          

A fényképek készítésének helye:                      

A fényképek készítésének éve:                                               

Kulcsfigura: 

Timár Pál                                                                

Édesanyám látogatása Sárospatakon                                                   

Sárospatak                      

1950-54 között                                               

Major Julianna 

 

A bal oldali képen édesanyámmal és a testvéreimmel vagyok – már teológusként – 

Sárospatakon. 

Rövid kerülőút után a sárospataki teológián kötöttem ki. A családom elfogadta a döntésemet, 

különösen az öcsém, akivel együtt jártunk a Bethániába, aki velem együtt gondolkodott az 

ébredési vonalban. Édesanyám is megértette. A közvetlen családra végül is jó hatással volt ez 

a döntés, de a távolabbiak gyanakodva és értetlenül nézték: „Hogy lehet ilyen butaságot 

csinálni? Még pár év, és nem lesz egyház, nem lesz szükség lelkészekre”. Jellemzően azt 

gondolták, hogy aki teológiára megy, az olyan, mintha öngyilkosjelölt lenne.  
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Az interjúalany neve:                                                

A fénykép címe:                                               

A fénykép készítésének helye:                     

A fénykép készítésének éve:                                                         

Kulcsfigura: 

Timár Pál                                                                

Tabló, Teológiai Akadémia                                              

Debrecen                      

1954                                                           

Timár Pál 

 

A sárospataki Teológia bezárása után Debrecen a pataki diákokat befogadta, megvoltunk, de 

azért kicsit gyanakodva nézett ránk mindenki. Az évfolyamunk nagy része Patakról jött át, és 

ez a különbség megmaradt köztünk. Akik Patakról jöttünk, összetartóbbak voltunk, többet 

találkoztunk, beszélgettünk. Azt a családias légkört, ami Patakon volt, próbáltuk továbbvinni, 

de nem nagyon sikerült. Más volt a debreceni légkör. A professzorok közül nagyon szerettük 

Török Istvánt, Czeglédi Sándort, Pákozdy László Mártont is meg dr. Tóth Endrét. Erdős Kari 

bácsi egészen különleges volt: mindig mesélt nekünk, de olyan dolgokról, hogy mint 

lelkésznek, hogyan kell beépülnünk a gyülekezetbe, viselkednünk, beszélgetnünk. Bölcs 

tanácsokat mondott nagyon humorosan, szívesen hallgattuk. Debrecenben távolságtartóbbak 

voltak a professzorok. Az órákat megtartották, de külön beszélgetés nem nagyon volt. 
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Az interjúalany neve:                                                             

A fénykép címe:                                                    

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                          

Kulcsfigura:  

Timár Pál                                                              

Feleségem tablója                                                    

Debrecen                      

1955                                                          

Szabó Gabriella (középen) 

 

Jövendő feleségemmel, Szabó Gabriellával már Patakon ismertük egymást, de nem volt még 

köztünk semmi. Nekem szimpatikus volt, kedves volt, mindjárt ahogy bemutatkozott, ahogy 

elmondta az életét, ahogy odakerült. Lelkészcsaládból jött, és eredetileg orvosira akart menni, 

talán fel is vették, de addig sírt neki az édesanyja, amíg átment a teológiára. Anyósom nem 

akarta, hogy orvosira menjen. 
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Az interjúalany neve:                                                              

A fénykép címe:                                                    

 

A fénykép készítésének helye:                     

A fénykép készítésének éve:                                                    

A képen: 

Timár Pál                                                                

A végzős teológus – „Gabókámnak, 

szeretettel”                                                      

Debrecen                      

1954                                                         

Timár Pál 

 

Debrecenben végeztem be a teológiát, ott fejeztem be. Az első lelkészképesítő vizsgára 

készültem éppen, amikor üzent Bartha Tibor püspök, akkor még Debrecen-Árpád téri 

lelkipásztor, hogy az Árpád téri gyülekezetbe menjek segédlelkészének. Én meg azt üzentem 

vissza, hogy „Nagytiszteletű úr, ameddig a kápláni vizsgán túl nem vagyok, nem szeretnék 

gyülekezetbe, szolgálatba kerülni, a vizsgát szeretném becsületesen megcsinálni”. Ő üzent 

nekem ’54 nyarán, valamikor júliusban, én ezt üzentem vissza, erre másnap kaptam a 

kirendelést, hogy ki vagyok helyezve Nagykállóba segédlelkésznek. Másnap már kaptam az 

ukázt: Irány Nagykálló! Nem jöttél hozzám, menj oda! 
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Az interjúalany neve:                                                             

A dokumentum címe:                                                    

A dokumentum készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                        

Timár Pál                                                                                                                 

Első lelkészképesítő oklevelem 

Debrecen                      

1954                                                          
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Az interjúalany neve:                                                             

A dokumentum címe:                                                    

A dokumentum készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                        

Timár Pál                                                                                                                 

Második lelkészképesítő oklevelem 

Debrecen                      

1955                                                          
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Az interjúalany neve:                                                         

A fénykép címe:                                               

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                      

A képen: 

Timár Pál                                                                

Ifjú házasok 1.                                                   

Nagykálló                      

1957                                                         

Szabó Gabriella és Timár Pál 

 

Feleségemmel már Patakon ismertük egymást, de csak amikor Debrecenbe kerültünk, ’53-ban 

kezdődött köztünk valami: elmentünk sétálni, beszélgetni… Én akkor végeztem az utolsó 

évfolyamot, neki még két éve volt hátra. Akkor én azt kértem tőle, hogy „jegeljük” a dolgot. 

Ez bizonyos feszültséget is okozott köztünk, mert ő szeretett volna többet találkozni, hogy 

sétáljunk, együtt legyünk, beszélgessünk, de én azt mondtam: „Nem, tanuljunk szigorúan!” Így 

mondták a bethánisták akkoriban: jegeljük a kapcsolatot, hogy a tanulás rovására ne menjen, 

készüljünk inkább a vizsgákra. Ő nem szerette ezt, de megmaradt a kapcsolat, nem szakadt szét 

soha. 

Az esküvő ’56 őszére volt kitűzve, de közbejött a forradalom, így decemberben kötöttük meg a 

házasságot. Ónodban esküdtünk december 2-án.  
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Az interjúalany neve:                                                             

A fénykép címe:                                       

A fénykép készítésének helye:                    

A fénykép készítésének éve:                                                  

A képen:  

Timár Pál                                                               

Feleségem szülei                                                

Hejőcsaba                     

1950 körül                                                     

Szabó Dániel és Eiben Gabriella 

 

Feleségem édesapját, Szabó Dánielt még diákkoromban hallottam evangelizálni Nyíregyházán 

és Debrecenben is. Nagyon rokonszenves volt, a prédikációja is nagyon tetszett.  

Az esküvőnk után beépültem a Szabó családba és ez nekem nagyon jó volt. Ott az egész család 

szolgál. Feleségemnek két öccse és három húga van. Dani sógorom szintén lelkész. ’56 után őt 

megtámadta az egyházi vezetőség, mert üldözött lelkészek védelmére kelt, és a kommunizmust 

kiszolgáló egyháziak a lelkészi szolgálatból eltávolíttatták. Csak a rendszerváltás után 

rehabilitálták, akkor egyházkerületi főgondnok is lett, majd a Presbiteri Szövetség elnökévé 

választották. Péter Kanadában lelkész, Márta Hollandiában az ottani magyar gyülekezet 

lelkésze volt férjével, Tüski Istvánnal együtt. Judit lelkészcsaládban él, férje, Victor István a 

Sárospataki Református Gimnázium vallástanára volt a rendszerváltozás után. Mária szintén 

lelkész, ő is vallástanár lett Sárospatakon. Dani és Mária család nélküliek, Péternél hét gyermek 

van, Juditnál tizenhét, Mártánál is négy gyerek. 
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Az interjúalany neve:                                                             

A fénykép címe:                                                 

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                      

A képen: 

Timár Pál                                                                

Ifjú házasok 2.                                                

Nagykálló                      

1957-58                                                       

Szabó Gabriella és Timár Pál 

 

Nagykállóban töltöttük az első hónapokat együtt, mint ifjú házasok. A feleségem tudott már 

főzni, de igazából ott tanult háztartást vezetni, Nagykállóban. 

Nagyon sok erőt adott nekem, hogy a feleségem mellettem volt. Egy olyan kincset kaptam én 

őbenne, hogy az kimondhatatlan. Nagyon jó, hogy őt adta Isten mellém, mert mi csak együtt 

tudtunk igazán szolgálni. Nélküle nem tudtam volna helytállni. Isten előre látta, hogy nekem 

őrá van szükségem, hogy be tudjam tölteni a küldetésem, és őt ajándékozta nekem társul, hogy 

együtt tudjuk a szolgálatunkat betölteni, amit ő nekünk szánt. 
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Az interjúalany neve:                                                             

A fénykép címe:                                                   

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                          

A képen:  

Timár Pál                                                                

Fiatal családként                                                      

Miskolc-Diósgyőr                      

1960                                                          

Szabó Gabriella, Timár Pál és 

gyermekeik: Gabriella (Ulla) és Pál 

 

’57 tavaszán kerültünk át a Tiszáninneni Egyházkerületbe, a Miskolc-Diósgyőrvasgyári 

gyülekezetbe Virágh Sándor esperes mellé. Ebben az időben hittant oktattunk, meg amolyan 

mindenesek voltunk, az esperesi hivatalban is meg ahol kellett. Főleg munkásokból állt a 

gyülekezet. Más volt, mint a falusiak, de otthonosan éreztük magunkat, jó gyülekezet volt. 

Munkás környezetben jobban meg tudtam magam értetni az emberekkel – talán mert én magam 

is városi voltam, Debrecenben nőttem fel. A falusiakkal talán nehezebb volt a hit dolgairól 

beszélni. 

A diósgyőri évek alatt született meg első két gyermekünk, Gabriella és Pál. 
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Az interjúalany neve:                                                             

A fényképek címe:                                                   

A fényképek készítésének helye:                       

A fényképek készítésének éve:                                                         

Kulcsfigurák:  

Timár Pál                                                                

Beiktatás Felsőkelecsényben                                                    

Felsőkelecsény                      

1960                                                          

Szabó Gabriella, Timár Pál, 

Darányi Lajos püspök (beiktató lelkész) 

 

1960. március 8-án volt a beiktatásom Felsőkelecsényben, ez volt a beiktatási Igém: „Nem 

szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az, minden hívőnek idvességére, 

zsidónak először meg görögnek.” [Róma 1:16] 

 



19 
 

 

 

Az interjúalany neve:                                                               

A fénykép címe:                                                

A fénykép készítésének helye:                     

A fénykép készítésének éve:                                                      

Kulcsfigura:  

Timár Pál                                                               

Beiktatás Felsőkelecsényben 2.                                                    

Felsőkelecsény                      

1960                                                       

Timár Pál (a szószéken) 

 

Engem Isten idehelyezett, ha Ő tovább akar vinni valahova, ha azt mondja: elég volt – akkor 

elvisz. Ha nem, akkor ott a helyem és ott kell szolgálnom. Igyekeztem mindig felülről látni a 

dolgot: az Úr kezében vagyok. 
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Az interjúalany neve:                                                      

A fénykép címe:                                                 

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                         

A képen: 

Timár Pál                                                              

Beiktatás napján a parókia udvarán                                                    

Felsőkelecsény                      

1960                                                   

Gál Győző, Darányi Lajos püspök, 

Timár Pál 

 

Gál Győzővel életre szóló barátság született a teológiai évek alatt. 
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Az interjúalany neve:                                                             

A dokumentum címe:                                                    

A dokumentum készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                        

Timár Pál                                                                                                                 

Lelkészszentelési oklevelem 

Miskolc                      

1965                                                          
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Az interjúalany neve:                                                               

A fénykép címe:                                                   

A fénykép készítésének helye:                       

A fénykép készítésének éve:                                                        

A képen: 

Timár Pál                                                                

Kelecsényi harang                                                      

Felsőkelecsény                      

1960-as évek                                                          

Timár Pál 

 

Rudabánya mellett van ez a kis község, Felsőkelecsény. Nagyon kicsi gyülekezet volt, 280 

lélek. Nehéz körülmények között éltünk, a gyülekezet alig tudott adni valamit a lelkésznek. A 

parókia olyan volt, hogy amikor elmentünk megnézni, a feleségem mondta: „Na jó, az istállót 

már látjuk, de hol a parókia?” – hát az volt az. Amikor mi odakerültünk, már akkor is azt 

mondták, hogy nem adnak oda lelkészt. Utánunk nem is került oda senki azóta se. 
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Az interjúalany neve:                                                             

A fénykép címe:                                                  

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                        

A képen: 

Timár Pál                                                               

Szolgálati „Komár”                                                    

Felsőkelecsény                      

1965-70 között                                                          

Timár Pál 

 

Később megüresedett a környéken még néhány gyülekezet, azokat is hozzánk csatolták. Így 

lett a miénk Imola 1966-tól, Ragály, Trizs 1968-tól, s közben még Kánó is egy ideig. Ezt a 

környéket láttuk el majdnem 18 évig. A feleségemmel együtt felváltva mentünk télen-nyáron, 

havas utakon, hegyvidéken, először busszal, azután kismotorral – a „szolgálati Komárral” –, 

azután Trabanttal. 
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Az interjúalany neve:                                                             

A fénykép címe:                                                      

A fénykép készítésének helye:                       

A fénykép készítésének éve:                                                       

A képen: 

Timár Pál                                                                

Család Trabanttal                                                       

Felsőkelecsény                       

1970-es évek eleje                                                       

Timár Pál és gyermekei: Pál, András és 

Judit 

 

Egyszer András fiunk bekerült a kórházba valami betegséggel, és amikor mentünk látogatni, 

mondta nekünk: „Édesapa, az orvos azt mondta nekem, hogy ’a te apád ördög’.” – „De miért?” 

– „Mert lelkész vagy”. Na, ilyen világ volt: az orvos azt mondta a gyerekemnek, hogy „a te 

apád ördög”… 

Az egyházi vezetőség sem állt mellénk, az állam pártján állt mindig. Egyszer Mátraházán az 

akkori püspök, Ráski Sándor nekem támadt, mert valaki olyat hívtam meg szolgálatra, aki az ő 

szemükben nem volt elfogadható. Durván lehordott, mondván, hogy mit szólnak majd az állami 

szervek, ha megtudják – biztos tudták. Az ember teljesen magára volt hagyatva. Ez a püspök 

azt mondta nekem: „Tőled függ: ha te haladsz a korral, ha behódolsz, akkor haladsz előre. Ha 

meg nem, akkor meg kell elégedned azzal a hellyel, ahol vagy.” A jobb helyekről kidobták 

mind, akik hűséggel szolgáltak, és a helyükre lojális embereket tettek. Én nem szavaztam erre 

a püspökre. Mikor megtudta, ezt mondta nekem: „Ott fogsz megrohadni Kelecsényben!” 
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Az interjúalany neve:                                                              

A fénykép címe:                                                   

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                        

Kulcsfigura: 

Timár Pál                                                                

Úrvacsora konfirmandusokkal                                                      

Átány                      

1980 körül                                                         

Timár Pál 

 

Isten elkészítette a helyet, ahova küldeni akart, ahol szolgálatba akart állítani. Úgy nézett ki, 

hogy Kelecsényben maradunk, de Isten onnan elhozott, többre bízott, egy nagyobb gyülekezetet 

bízott ránk. Átányba kerültünk. 

Átány az ébredési falvak közé tartozott. Szikszai Béni többször evangelizált, voltak ott hívő, 

Bethániába tartozó gyülekezeti tagok is. De volt egy tradicionális gyülekezet is, akikben viszont 

– én úgy éreztem – több volt, mint vallásosság. Volt bennük hit, csak nem biztos, hogy olyan, 

amilyet a felébredt hívő keresztények gondolnak. Talán nem azokat a szavakat használták, de 

láttuk, hogy egyházat szerető, Krisztust szerető komoly, istenfélő emberek.  
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Az interjúalany neve:                                                             

A fénykép címe:                                                

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                    

Kulcsfigura:  

Timár Pál                                                               

Átányi presbitérium                                                 

Átány                      

1980-as évek                                                    

Timár Pál 

 

Átányban nagy, komoly presbitérium volt. Minden istentisztelet előtt megvártak a gyülekezeti 

teremben, együtt imádkoztunk, és együtt indultunk a templomba, jöttek utánam szép sorban. 

Ilyenek voltak a presbiterek. Nagyon komoly emberek, komolyan beszéltek az Isten dolgairól, 

az egyház ügyéről, nagyon szerették az egyházukat, láttam rajtuk. Rá van írva az arcukra.  
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Az interjúalany neve:                                                         

A fényképek címe:                                              

A fényképek készítésének helye                      

A fényképek készítésének éve:                                                           

A képeken [balról jobbra]: 

Timár Pál                                                               

Orgonahangverseny Átányban                                                 

Átány                      

1985-90 között                                                           

Timár Pál, Karasszon Dezső 

 

Végeztünk Átányban egy kis kultúrmissziót is. Volt ott egy jó orgona. Meghívtuk Karasszon 

Dezsőt, hogy nézze meg az orgonát. Végigjárta a környék orgonáit, s mondta, hogy az átányi a 

legjobb. Ezzel érdemes lenne hangversenyeket tartani. Mondtuk: „Dezső, jöjjetek bármikor!” 

Jöttek is több mint tíz éven át nyaranta, komoly műsorral. Dezső mindegyik művet ismertette, 

hogy mire figyeljünk, hogyan született a mű, stb. Ez egy komoly kulturális esemény volt. 

Volt olyan év, amikor Dezső meghívta Faragó Laura énekesnőt, máskor zenészeket – csellistát, 

hegedűst, fuvolást – hozott magával Debrecenből. Nagy dolog volt ez ebben a kis hevesi 

faluban. Először megijedtem tőle, hogy nem lesz gyülekezet, de aztán mindig jöttek, érdekelte 

őket. Ünnepi eseménynek számított, komoly népművelő program volt. Heves városból is – 

akkor még falu volt – jöttek át, az ottani intelligencia nagy része eljött. Még Egerből is jöttek, 

mikor hírét hallották Dezső orgonahangversenyeinek.  
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Az interjúalany neve:                                                           

A fénykép címe:                                                    

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                           

Kulcsfigura: 

Timár Pál                                                                

Nagycsalád                                                      

Átány                      

1997                                                          

Timár Pál 

 

Úgy érzem, hogy feleségemmel együtt, át tudtuk adni a gyerekeinknek, hogy hitben éljenek. 

Amit tudtunk, megtettük, de nem a mi érdemünk. Öt gyermekünk született, tizennyolc unokám 

van, hálás vagyok Istennek. 

 



29 
 

 

Az interjúalany neve:                                                            

A fénykép címe:                                                  

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                    

Kulcsfigura:  

Timár Pál                                                                

Szolgálat Pilisszentlászlón                                                  

Pilisszentlászló                      

2000-es évek eleje                                                       

Timár Pál, Szabó Gabriella 

 

1997 nyarán mentem nyugalomba, azóta, vagyis most huszonegyedik éve lakom itt, 

Pilisszentlászlón. Itt nincs önálló gyülekezet – hivatalosan a szentendrei gyülekezet szórványa 

vagyunk –, holott közel száz református él a faluban. Feleségemmel együtt megálmodtuk: miért 

ne lehetne itt egy református templom vagy kápolna, vagy gyülekezeti otthon ennek a néhány 

embernek? Elkezdődtek az adakozások, külföldről is: holland kapcsolataink vannak, ők is 

támogatták, hogy vegyünk itt egy házat, legyen itt egy gyülekezeti hajlék.  

Amikor meghallotta a katolikus plébános, hogy miben gondolkozunk, hogy itt legyen egy 

református templom, azt mondta: „Addig is gyertek ide a kápolnába, amikor akartok, érezzétek 

magatokat otthon!” Nagyon ökumenikus szívű ember volt ez a plébános, nagyon jó 

kapcsolatban voltunk, látogattuk egymást, beszélgettünk egymással, sőt meghívott egyszer 

prédikálni a misére – éppen egy nagypénteken prédikáltam itt, a pilisszentlászlói katolikus 

templomban. Az ökumenikus imahetet is megtartottuk rendszeresen, minden januárban. Tehát 

ő felajánlotta ezt a kápolnát, és azóta minden hónap utolsó vasárnapján itt összegyülekezünk. 

Ez egy 40-50 főt befogadó kis kápolna a falu közepén. Harminc-harmincöt fő van jelen az 

alkalmainkon minden hónapban. 

A templom-álmunk egy kicsit megállt. Voltak adakozások, a község is támogatott bennünket, 

de ami van, az kevés egy templomra. Egyelőre őrizgetjük az álmunkat.  
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Az interjúalany neve:                                                             

A fénykép címe:                                                    

A fénykép készítésének helye:                      

A fénykép készítésének éve:                                                   

A képen: 

Timár Pál                                                              

Befejező szolgálat                                                     

Pilisszentlászló                      

2018                                                      

Timár Pál 

 

43 év plusz 20, az elég már. 63 évig prédikálni, istentiszteletet tartani... Ebben az évben éppen 

70 éve annak, hogy első istentiszteleti szolgálatomat végeztem. Akkor még nem is voltam 

teológus, csak negyedéves tanítóképzős. Most, 70 év után úgy érzem, be kéne fejezni. Ennyi év 

után visszatekintve hálát adok Istennek, hogy megérhettem, hogy erre engem alkalmassá tett. 


