
Lacknerné Puskás Sára és dr. Lackner Pál laudációja 

A 19. századi visszaemlékezések közül kedvenc olvasmányom volt hosszú időn keresztül egy veszprémi 
borbély, Francsics Károly memoárja, melynek címe: Kis kamorámban gyertyát gyújték. Ez a kép jutoL 
eszembe szinte azonnal, amikor Lacknerné Puskás Sára evangélikus lelkész és dr. Lackner Pál 
evangélikus püspök laudációjának megfogalmazásán gondolkodtam. A cím valóságos tartalommal bír: 
a korabeli haj-, bajusz- és szakállgondozás avatoL mestere esténként meggyújtoLa kicsi kamrájában a 
gyertyát, hogy annak pislákoló, ingadozó fénye melleL papírra vesse életének emlékezésre méltó 
eseményeit. Minden bizonnyal eszébe sem jutoL, hogy másfél száz évvel később a kis kamorában leírt 
gondolatai és bölcs életlátásra valló tanácsai eljutnak majd nyomtatásban az olvasókhoz, mert a papír, 
habár személytelenül, de közvePQ azokat. 

A gyertyagyújtás moPvuma, a mozdulat, a Lackner házaspár esetében is konkrét, hiszen az 
istenQszteletek előL ők is meggyújtják a gyertyát. Az általuk közvePteL és szavakba öntöL 
gondolatokat s az igét azonban nem egy személytelen anyag, a papír közvePQ az emberek felé. A 
gyertya fényét s a gyertya szimbolikus tartalmát ők maguk viszik ki az emberek közé, s teszik élővé 
azokat. Életük és küldetésük a Biblia, Jézus Krisztus tanításának igaz szavakkal történő hirdetése, s 
életútjuk különlegessége, hogy többször is a hitük erejére alapozva kelleL közösséget teremteniük. 

Lelkész családból származnak mindkeLen, választásukat minden bizonnyal meghatározta ez a szellemi 
közeg is, az ősöktől kapoL szilárd, meggyőződésre épülő keresztyény világlátás akkor is, amikor ennek 
vállalása nem volt egyszerű és következmények nélküli. Jézus anyjának, Máriának egyik legtömörebb 
és legsúlyosabb mondata szolgálhatoL zsinórmértékül mindannyiuknak: „Tegyétek, amit mond”! 
Egyenes út vezeteL tehát mindkeLejük számára a 16. századi gyökerekre visszavezethető evangélikus 
teológiára, amelynek elvégzését követően azonnal komoly feladat előL találták magukat.  

A Fejér megyei Mór települést 1985-ben emelték városi rangra, s a helyi evangélikus közösség 
gyülekezeLé szervezése - a helyi viszonyok megváltozása miaL is - ekkor vált elérhetővé és 
szükségszerűvé.  A felismerés és a szervezés Sára édesapjának, Puskás János pusztavámi lelkésznek az 
érdeme, de a kis gyülekezet gondozását, lelki megerősítését 1986 és 1989 közöL segédlelkészként 
már ő végezte, s a szolgálatban szigorló teológusként komoly szerepet vállalt Lackner Pál is, akivel 
1986-ban kötöLek házasságot. A gyülekezet erősödésének fontos állomása leheteL, hogy 1986-tól 
saját imaházukban tarthaLák istenQszteleteiket, ugyanakkor mindkeLen ekkor élheLék meg először 
azt a lélekemelő érzést, amelyet egy közösség építése, gondozása adhat.  

Közös életük következő állomása Gyula, ahol Lackner Pál 1989 és 1991 közöL volt az egyházközség 
lelkésze. Az egyházközség történetének krónikása vele kapcsolatban külön kiemeli, hogy „jó érzékkel 
használta fel a gyülekezet építésére a lakosság körében a rendszerváltozás idején megnyilvánuló 
nagyobb igényt a vallásos életre. Szolgálata, különösen az i^úsági munkát illetően kiemelkedő 
jelentőségű volt”. Munkájának eredményeként – ahogy ő maga jellemezte – igazi értelmiségi 
gyülekezet jöL létre. Igen, azt hiszem új kihívás volt ez az időszak minden lelkész, minden közösséget 
építő, építeni akaró ember számára. A rendszerváltoztatás bódulatában élő emberekben kelleL 
feléleszteni a hitet, s élő, működő gyülekezetbe terelni őket. 

1991-től új szolgálaQ helyre, Győrbe kerültek. A lelkész asszony, aki Gyulán a Gyes melleL segíteLe 
férjét munkájában, iL sokrétű feladatot látoL el. Győrben a 90-es évek elején újult meg az 
evangélikus iskolahálózat. Evangélikus óvoda, általános iskola, majd 1995-tól nyolcosztályos 
gimnázium kezdte meg működését. Az intézményekben a hitoktatás, az iskolalelkészi teendők ellátása 
– egyfajta közösség teremtés ez is – mind-mind az ő feladata volt. Lackner Pál belvárosi lelkészre az 
iskolahálózat infrastrukturális háLerének megteremtése melleL – tárgyalások az önkormányzaLal, az 
építkezések, átalakítások levezénylése és felügyelete – azonban más feladat is várt: igazgató 
lelkészként az 1952-ben törvényileg feloszlatoL Dunántúli Egyházkerület újjászervezése. 1952-ben az 
Állami Egyházügyi Hivatal megbízhatatlannak és a demokráciára káros egyénnek bélyegezte a kerület 



püspökét Túróczy Zoltánt, és osztoLa fel a biztonság kedvéért az egyházkerületet is. Immár nem egy 
gyülekezetet, hanem egy sokkal nagyobb közösséget kelleL újjáteremteni, felépíteni annak 
szervezetét, megteremteni a működéséhez szükséges feltételeket. Ennek sikerességét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy e kerületre, mint az evangélikus egyház megújulásának jelére 
tekintenek nagyon sokan. 

2005-től új időszámítás kezdődöL a Lackner házaspár életében. Március 9-én a budapesQ Deák téri 
evangélikus templomban Szebik Imre evangélikus elnök-püspök protestáns tábori püspöki Qsztségbe 
iktaLa Lackner Pált, s a honvédelmi miniszter ezredesi rendfokozaLal nevezte ki. „Püspöki 
szolgálatom alapvető feladatának azt fogom tekinteni, hogy az értünk könyörgő Úrhoz segítsek 
minden Krisztust kereső embert. Minden más csak ezután jön” – szögezte le igehirdetése végén a 
frissen kinevezeL tábori püspök. S a következő években iLhon, de különösen a békefenntartó 
misszióknál eltöltöL helyeken (Bosznia, Koszovó, Macedónia, Ciprus, Afganisztán, a Sínai-félsziget) 
dandártábornokká előléptetve a lelki gondozást nagyon egyedi helyeken kelleL elvégeznie. Nem 
voltam ilyen helyzetben, de azt gondolom szinte háborús körülmények közöL az ember sokkal 
fogékonyabb az ige befogadására, sokkal inkább igényli Jézus védő oltalmát.  

A tábori püspöki szolgálat 2011-ig tartoL, közben 2007-től Sára Budakeszin beosztoL lelkészként 
teljesíteL szolgálatot. Feladata a Budakeszin, Budajenőn, Pátyon és Telkiben élő evangélikusok 
felkutatása, számukra istenQszteletek tartása volt. Két évvel később már gyülekezeQ termet szenteltek 
fel, s ezáltal állandó helye leL az istenQszteleteknek. De azt hiszem a lelkész asszony és férje ekkor 
már messzebbre tekinteL. A gyülekezet gyarapodása, erősödése megfogalmazta bennük a 
gondolatot: Budakeszin evangélikus templomot kell építeni. Egy lelkész, egy pap életének – ha szabad 
ilyet mondani karrierjének – vitathatatlan csúcspontja, ha megajándékozhatja gyülekezetét Isten 
házával. S napjainkban, amikor egyre többet hallunk templomok bezárásáról, ez szinte rendkívüli. Mi 
kelleL ehhez? A püspök úr és a lelkész asszony szelíd, soha nem tolakodó egyénisége, fáradhatatlan 
munkája, kifogyhatatlan energiája, s talán mindenek előL hitük hiteles közvePtése. S ennek 
természeteses eredménye, hogy a Benczúr László tervei alapján felépíteL templomot szeptember 4-
én felszentelheLék. S ennek a nagyon gazdag életpályának természetes része az is, hogy Lackner Pál 
egyháztörténetből szerzeL PhD fokozatot, 2012-től a püspöki tanács Qtkára, igazgatja a protestáns 
felsőoktatási szakkollégiumot, szükség esetén helyeLesít gyülekezetekben, Sára hiLankönyvek 
szerzője, részt vesznek a Budakeszi Protestáns Kör rendezvényeinek szervezésében. A szolgálat melleL 
öt gyermeket neveltek fel hitben és szeretetben, akik már három unokával ajándékozták meg őket. 
Derűt és szilárdságot sugárzó személyiségükkel üzenik mindenkinek: Mindenkor örüljetek, szüntelenül 
imádkozzatok. 

S ahogy az istenQszteletek előL meggyújtoL önmagát felemésztő világító gyertya az önzetlen 
szolgálat jelképe, azt hiszem, ez kísérte őket végig eddigi életútjukon. 

A Széchenyi Társaság közösségteremtő, közösségépítő, a keresztény-nemzeQ értékek és a lelkek 
Qsztaságának megőrzéséért kifejteL munkájuk elismeréseként adományozza számukra a díjat. 
További munkájukhoz erőt, egészséget és töretlen hitet kívánunk a Jóisten áldásával. 

   

   

  



  


