
MISSZIÓTÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

Részletek Oláh Róza misszionárius 
naplójából

A baptista missziótörténet egyik üde, példaadó egyénisége és
felüdítő alakja Oláh Rózsa testvérünk, akinek édesapja, Oláh Mihály a
békés-rosszerdei gyülekezet vezetője volt. Oláh Rózsa a későbbiekben
Bányai Ferencné munkatársaként látogatta a Viharsarok nőegyleteit,
leányköreit, hogy bátorítsa, segítse munkájukat, és egyúttal összekapcsol-
ja a szétszórtságban élő kis női csoportokat. Hatalmas utat járt be fárad-
hatatlanul előbb gyalogosan, majd végigkerékpározta a missziómező
útjait. 

Leveleit, gondolatait naplóba jegyezte fel. Ebből közlünk
szemelvényeket, ízelítő részleteket, hogy egy kissé „megkóstolhassuk” a
két világháború közötti eleven missziói élet ízét.

Szolgatársunk szép kort kapott Teremtőjétől. 1914. mácius 21-én
született Rosszerdőn, és 2008. november 21-én volt a temetése Ócsán.

Előbb férjével, majd annak halála után egyedül hordozta a Tordas
községben levő kis gyülekezet szolgálatának minden gondját és örömét.
Ő volt a lelke a gyülekezetnek. Igét hirdetett, hívogatott, nyitotta, zárta az
imaházat, vezette a pénztárkönyvet. Aki szolgálóútjai során gyakran
találkozott a nincstelenség égető gondjával, gyülekezeti pénztárosként
mindig gondosan ügyelt arra, hogy a köztük megforduló igehirdetőnek az
útiköltségtérítés soha el ne maradjon. 

Emlékét ma is nagy tisztelettel és szeretettel őrzi mind a tordasi,
mind az ócsai gyülekezet.

Malicskó Mihály özvegyeként időskorára Fodor János nyugalma-
zott szolgatársunk és felesége vették magukhoz ócsai lakásukba mint távoli rokont, és mint családtagot gondozták nagy szeretet-
tel és türelemmel.

Igei bölcsesség és csendes, nagyon finom, végtelenül tapintatos humor jellemezte szinte minden szavát. Amikor Rózsika
néni elment közülünk: a menny gazdagabb, a föld szegészebb lett egy áldott lélekkel.

Budapest, 1937

Levél Édesapámhoz

Kedves Édesapám!
Kívánok boldog karácsonyi és újévi ünnepeket. Hosszú

hallgatás után újra itt vagyok. Nagyon régen voltam már ide-
haza, azóta az időjárás is igen megváltozott. Tudom, nem
vagyok váratlan vendég – épp úgy, mint a karácsony, hogy nem
váratlan. Éppen azért többet várnak tőlem, mint nem várt
vendégtől, sok újságot és minden mást, ami itt történik a távol-
ban. Hozzá is fogok a hosszú elbeszéléshez. Annyira összegyűlt
már minden, hogy azt sem tudom, hogy hol kezdjem, melyiket
mondjam.

Nem is olyan régen volt az, hogy bevonultam az intézet
falai közé, és máris elérkezett a nagy vizsgaláz, mindnyájan
készülünk a nagy karácsonyi vizsgára, alig van szabad időnk,
és lám-lám mégis éppen erre az időre hagytam ezt a kis láto-
gatást is. Rengeteg a tanulnivalónk, rövidek a nappalok, de
még rövidebbek az éjszakák. Szeretnénk mindent nagyon jól
tudni, és amellett meg eleget is aludni, de ez már
lehetetlenség, sőt még azt sem mondhatjuk, hogy majd

alhatunk kará-csonykor, mert már karácsonyra is van progra-
munk, amelyre szintén készülnünk kell. Karácsonyi szünetre
mindnyájan kimegyünk az iskolából, egy része haza, a másik
része pedig különböző gyülekezetekbe. Nekem is el kell men-
nem, mert meghívott a fóti gyülekezet az egész karácsonyi
szünidőre. Még nem tudom, mit fogok csinálni, mert nincs
időm efelől gondolkodni sem, de hiszem, hogy mire ott
leszek, fogom tudni, hogy körülbelül mit kell csinálnom,
amint a körülmények mutatják majd. Ami az iskolai életünket
illeti, most igen sok külföldi vendéghez van szerencsénk, akik
tartanak nekünk sok szép előadást is. Már szinte jólesne egy
kis csendes magány, no de ez a diákélet, és mi szeretjük is
minden változataival együtt. 

December 6-án voltunk kirándulni, és a kedves téli idő
első havát a hegyek között üdvözöltük. Sok kellemes és
kellemetlen lépéset tettünk, hol csúsztunk, hol álltunk, hol
estünk. Magasabbnál magasabb hegyeket másztunk, hol két-,
hol négykézláb, hol jajgattunk, hol kacagtunk. Örültünk a szép
fehér hónak. Egész nap mentünk, közben ki-kisütött a nap,
olyanok voltunk, mint az ázott csibék. Egyszer én is megtá-
mogattam egy kavicsos ároknak az oldalát a tenyeremmel és a
térdemmel, szegény harisnyámtól el is búcsúzhattam, nem
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bírta a nagy dicsőséget, letűnt a térdemről. A hazafelé vezető
út azután már sokkal normálisabb körülmények között történt,
nem a hegyek között, hanem a hegyoldalban jöttünk, mivel
annyira csúszós volt a föld, hogy lehetetlenség volt hegyeket
mászni.

Most újra itt ülünk az iskola padjain, készülünk az idős
Udvarnoki bácsi születésnapjára és a holnapi egészség-
tanórára, amelyen egyen sem óhajtunk felelni, mivel olyan
borzalmasan nehéz. No, de azután jön az áldott vasárnap, és
kipihenjük a heti fáradalmakat, és gyűjtünk erőt a következő
hétre. No, de talán már elég is ebből ennyi.

A csomagot az intézet megkapta, amit nagyon szépen
köszönnek.

De most rá kell térnem látogatásom komolyabb
oldalára. Nagyon nehéz beszélnem, nem is tudom, mit mond-
jak, jobb szeretnék hallgatni, és ezt a kérdést felelet nélkül
hagyni, de hiába, most már beszélnem kell, mert hosszú hall-
gatásomból úgyis rájönnek a valóságra: János ez idő szerint
lelkileg nem él. Szeretnék most nagyon szépet és jót mon-
dani, de mit érne mindez, ha a valóságot nem fedné. Elég
szomorú a helyzet, de nem kétségbeejtő, mert van a halot-
taknak feltámadásuk, és én hiszem azt, hogy még ő is feltá-
mad, ezen a földön, bár előbb súlyos csalódáson fog
keresztülmenni, mire majd ő is föleszmél, és választani fogja
az örökkévalóságot a mulandóság helyett. De ezért nekünk
nagyon sokat kell imádkoznunk. Mióta feljöttem és
megkezdtem ezt az iskolai évet, nem is láttam, még csak
telefonon se beszélhettem vele, időm pedig sohasem engedte
meg, hogy fölkeressem. Egyedül vasárnap kereshetném meg,
de a lakása címét nem tudom, csak egyedül az üzleti címet,
és ki tudja, hol, merre keressem vasárnapokon. Egyszóval
semmit sem tudok róla, csak azt, hogy volt, van, és még
sincs, de hiszem, hogy még lesz.

Kedves Apám! Gergely testvértől küldtem a rosszerdei
fiatalság részére két könyvet: Stewart Jakab és Kunszt Irén

könyvét, de még idáig nem kaptam róla
értesítést, hogy megkapták-e vagy nem. A
könyvben volt két levél is, az egyiket a
papának, a másikat pedig a rosszerdei
ifjúságnak írtam. Ha még nem kapták
volna meg, valaki menjen érte... Gergely
testvérék, ha pedig megkapták, tudas-
sanak!

Egy újabb hír, de igen szomorú:
nem lesz mindenkinek boldog és kedves
karácsonya. Romániában csütörtökön
bezárnak minden gyülekezetet, prédiká-
toraikkal együtt. Hogy mi lesz ennek a
folytatása, azt még nem tudjuk, csak
egyedül Isten, ki mindent tud, és mindent
lát. Emlékezzünk meg a mi örömünk
között azokról a testvérekről, akik
szenvednek, minden szabadságtól meg-
fosztva, családjaiktól, ismerősüktől és
gyülekezeteiktől távol. Ezzel mondani-
valómat befejeztem. Most már búcsúzom,
majd ha több időm lesz, újra ellátogatok
egy kis időre.

Üdvözlöm a gyülekezetet, az
ifjúságot, a nőegyletet, a vasárnapi iskolát és a barátokat.
Kívánok igen-igen boldog karácsonyi ünnepeket és újévet.

A papának is kívánom mindezen jókat és ezenfelül sok
erőt és egészséget.

Sokszor csókolja leánya, Rózsi.
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Elhalványult, de még olvasható Rózsika néni személyi igazolványa és jobbról a
missziói igazolvány, melynek utolsó bepecsételése: 1944. 

Aláírta: Nagy Pál hitközségi elöljáró

(Folytatjuk)

Malicskó Mihályné Oláh Rózsa (1914–2008)
Isten derűs lelkű szolgája köztünk szolgált 94 évet


