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7

Isten a kulcs
Előszó

„Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te 
vagy, Uram, az én Istenem!” (Jer 31,18) 

„De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és 
hang hallatszott a felhőből: »Ez az én szeretett 
Fiam, reá hallgassatok! « És hirtelen, amint 
körülnéztek, már senki mást nem láttak ma-
guk mellett, csak Jézust egyedül.” (Mk 9,7–8)

Azok az evangélikus kötődésű, egymásnak (néhány 
kivétellel) ismeretlen kortársak, akik e könyvben 
megszólalnak, eltérő életeket élnek. Élnek főváros-
ban és vidéken, értelmiségiek és munkások, nők és 
férfiak. Mégis, ha feltesszük nekik a kérdést, hogy be-
szélhetünk-e Istenről, az Istennel való személyes kap-
csolatukról, azonnal létrejön a konszenzus. Hogyan 
lehetséges ez? Ezek szerint élnek, munkálkodnak kö-
zöttünk olyanok, akiknek biztos tudásuk van Istenről? 
Netán ki merik mondani azt, hogy életük irányítója 
Isten? Sőt, hogy Isten a kezében tartja őket? Hogy nin-
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Előszó8

csenek egyedül? Hogy nem magányosak? Hogy Isten 
valóságosan szól hozzájuk? Hogy biztos útmutató-
val bírnak a hektikus hétköznapok csatározásaiban? 
Hogy a különböző élethelyzetekben a saját helyüket 
Istenhez képest határozzák meg? Hogyha rájuk is tör 
a félelem és a kétségbeesés, megvannak az eszközeik 
a nehézségeken való felülemelkedésre?

A „Ne félj!” bátorítás háromszázhatvanötször sze-
repel a Bibliában. Tényleg élnek közöttünk olyanok, 
akiknek a Tízparancsolat, a Miatyánk, a szeretet him-
nusza nemcsak leírt szavak, hanem élő valóság? És aki 
ezt nem érti? Az már örökké kívül reked? Vajon Isten 
engem nem szeret, hogy nem hallom meg a hangját? 
Vagy rossz helyen keresem? De hol van Isten? A temp-
lomban? A csendben? Az imában? A másik emberben? 
A természetben? Vagy a keresztség által szól hozzám? 
Van a megtérésnek valamifajta „receptje”? Előtte meg 
kell, hogy változzam, „jónak” kell lennem? 

Mennyi, mennyi kérdés vetődik fel az igazság kere-
sésének ezen az útján. És ha még felidézzük az egyik 
interjúalany, Barra Annamária jogász szavait, aki vall-
ja, hogy nemcsak erről a hetven, nyolcvan földi évről 
beszélünk, hanem az örök életről…

A könyvben megszólalókat nem csupán a meggyő-
zés vagy a térítés szándéka vezérli, hanem egy erős 
belső késztetés is. Mert Istenről beszélni jó. Istenre 
tekinteni jó. Jézus Krisztusról elgondolkozni jó. „Mert 
amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Mt 12,34)

És ha már a megtérés konkrét lépéseinél tartunk… 
Isten azt szeretné, hogy mindenki megtérjen. Aho-
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Isten a kulcs 9

gyan Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én 
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, 
és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 
Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” 
(Mt 11,28–30)

Sokféle elképzelés létezik a megtérés mibenlétéről. 
Talán úgy következik be egy ember életében, mint 
derült égből a villámcsapás? Vagy hosszan tartó tö-
rekvés eredménye? Szinte észrevétlen, folyamatszerű 
változás? Egy biztos, az ember a maga erejéből nem 
képes Istennel kapcsolatba lépni, ez a Szentlélek mun-
kája. A megtérés tehát nem individuális teljesítmény 
eredménye, mégis előfeltételez egyfajta nyitottságot 
a befogadó részéről. A lehetőség nyitva áll. 

E kötet célja sem lehet más, mint a gondolkozás-
ra serkentés, hiszen a huszonegy interjúalany sem 
sémákban gondolkozik. Isten a kulcs. „Uram, itt va-
gyok, nem tudok adni neked semmit. De mindent kész 
vagyok átélni azért, hogy odatartozhassam, ahová 
igazán tartozom, ahol a helyem van, eredendő módon” 
– mondja Bakay Péter cigánymissziói referens. 

A megkérdezetteket – miközben két lábbal állnak 
a földön, és igyekeznek megfelelni a hétköznapok ki-
hívásainak – a végtelenre való nyitottság és az ezzel 
való közösség jellemzi. Ahogyan Pál apostol mondja: 
„És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulása-
iban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, 
ugyanaz.” (1Kor 12,6)
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Előszó10

A Krisztusra tekintés nem egy távoli, elérhetetlen 
cél, hanem valami, amit a megkérdezettek a szívükben 
hordoznak. Jézus maga a csoda, mert Isten Jézusban 
valóságosan és igazán emberré lett. A keresztény em-
ber számára a megvalósult élet azt jelenti: Krisztushoz 
hasonlatossá válni. Ez a bűnvallomással kezdődik. És 
van feloldozás.

Az igazságkeresés megtérési mozzanata felkavaró, 
megrázó és döbbenetes, és az egész életet meghatá-
rozó történés. De ahogyan Káli-Horváth Kálmán fes-
tőművész mondja, a megtérés által az ember sajnos 
nem válik tökéletessé. A kötetben bemutatott port-
rék a megkérdezetteket nem idealizálják. Életpályáik 
különbözőek, de a belső késztetésben, hogy életüket 
átengedik Isten akaratának, egységet alkotnak. Isten 
léte számukra evidencia. Megrendíthetetlen bizonyos-
ság. Tévedés azonban azt gondolni, hogy a megnyi-
latkozó hívők élete önös üdvterv jegyében történik. 
Alapvető magatartásformájuk a felelősségvállalás ön-
maguk és a környezetük iránt. Szabolcs Zoltán szívse-
bész professzor vall arról, hogy operáció előtt és utána 
is imádkozik. Bakay Péter meséli, hogy a megtérése 
után már nem volt kérdés számára, hogy lelkész lesz, 
embermentő és személyes küldetéstudattal ment a 
teológiára. 

Végül hadd fejezzem ki hálámat és köszönetemet 
Istennek azért, hogy megengedte nekem, hogy részt 
vehessek e könyv megírásában. Köszönöm a könyvben 
megszólalók együttműködését, a bátorságukat, hogy 
megengedték nekem bizonyságtételük leírását.
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Isten a kulcs 11

Köszönöm Istennek és az ő egyszülött fiának, Jézus 
Krisztusnak, hogy megértette velem az Igét: „Az Ige 
volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden 
embert: ő jött el a világba… Akik pedig befogadták, 
azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik 
nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem 
Istentől születtek.” (Jn 1,9.12–13)

Mert mit jelent mindez nekem, halandónak itt a 
földön? Azt, hogy amikor becsukom a szemem, és rám 
borul a sötétség, már hallom is, ahogyan megszólal 
szívemben a hang: „Ez az én szeretett Fiam, akiben 
gyönyörködöm, reá hallgassatok!” (Mt 17,5) 

Jézus Krisztus. A szépséges és igaz Isten – aki fé-
nyével betölti a sötétséget. Áldott legyen a Krisztus, 
mert a szeretet több mint az élet!

Büky Anna
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13

A lét teljessége
Káli-Horváth Kálmán
festőművész

„De ő ezt mondta nekem:» Elég neked az én 
kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által 
ér célhoz.«  Legszívesebben tehát az erőtlen-
ségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje 
lakozzék bennem.” (2Kor 12,9)

Árva gyerek voltam. Nevelőintézetben éltem kétéves 
koromtól. Tizenhét évesen bizonyosságot akartam a 
legfontosabb dologban, hogy van Isten vagy nincs Isten. 
Az is elfogadható válasz lett volna, hogy nincs. Nem 
akartam nem létező istenséget magamnak. Részt vet-
tem egy bibliatáborban, de a négy hét alatt hallottak 
– úgy hittem – nem érintettek meg. Emberileg meg-
győzhetetlen voltam. Ezzel szemben valami ésszel meg-
magyarázhatatlan történt velem. Valószínű, addigra 
már oly mértékű volt lelkemben az üresség, hogy Isten 
feltöltött csordultig. Úgy, hogy az emberi önzésnek, az 
énnek már nem maradt helye bennem. Fél évig tartott 
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Káli-Horváth Kálmán14

az első szeretetnek ez a valóban mennyei állapota, mely 
ingyen kóstoló volt az Isten által elvárt és elérhető töké-
letességből. Nem kellett erőlködnöm, mert ő munkálta 
bennem a minden jócselekedetre való akarást. Isten 
vált kenyeremmé. Reggeltől estig bújtam a Bibliát.

A változást a környezetemben mindenki észrevet-
te, mert egyszerre csak elkezdtem tanulni, érdeklődni 
a történelem, az irodalom iránt, és ettől kezdve a te-
hetségeim sokszorosan kibontakoztak. Mindez az én 
erőmből nem lett volna lehetséges. A megtérésem lé-
nyegi alapját jelentette a felismerés, hogy a jó az egye-
düli igazság, és a szeretet az egyetlen igazi létállapot.

Írva van, hogy a Szentlélek nem tud, csak Krisz-
tusról beszélni. Nos, ez igaz, de soha nem volt bennem 
olyan késztetés, hogy térítsem az embereket. Ahogyan 
egy madár sem tehet arról, hogy énekel, én sem tudom 
elfojtani magamban a tehetségeket, amelyekkel Isten 
gazdagon megáldott a versmondásban, a képzőművé-
szetben vagy az igefelolvasásban. Szívesen és kitartó-
an foglalkozom ezek kibontakoztatásával.

Annyira személyes módon ragadta meg Isten a szí-
vemet, hogy sokan ezzel a jelenséggel nem tudnak mit 
kezdeni. Ezért is fontos, hogy amikor felkérnek egy 
beszélgetésre vagy tanúságtételre, még inkább Isten-
be kapaszkodjak, hogy úgy legyen, ahogyan ő akarja. 
Ember nem tud senkit Istenre rábeszélni. Csak Krisz-
tus szeretete vonzhat minket hozzá. Az igazi öröm 
számomra az, ha Isten kegyelméből megadatik, hogy 
Krisztus szól általam. Szeverényi János evangélikus 
lelkész barátságának köszönhetően sok börtönbe, haj-
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A lét teljessége 15

léktalanszállóba, cigánytelepre, gyülekezetbe jutha-
tott el így az örömüzenet. De ha nem is ilyen missziós 
módon beszélek Istenről, hanem csak egy ágat festek, 
akkor is ott van lenyomatként mindenben, hiszen én 
az vagyok, akivé Isten formál. Egy tiszta pohár víz, 
akárhova is csöppen le, nem mérgez.

Talán az egyik legnagyobb kegyelem az, amit sok 
sorstársam esetleg átokként él meg. Mert valóban 
nem normális léthelyzet, hogy valaki árvaként nőjön 
fel. De amióta megtapasztaltam az Istenhez tartozás 
állapotát, azóta folyamatosan érzem a szomjúságot 
a Szentlélek közelsége után. Hogy belekapaszkod-
jak Istenbe, mert tudom, hogy annyira semmi nem 
vagyok nélküle. Isten annál inkább tud engem hasz-
nálni, minél inkább felismerem alkalmatlanságomat. 
Ő méltatlanságom ellenére is ragaszkodik ahhoz, hogy 
eszköze legyek. Ahogyan Dávid mondja a Zsoltárok 
könyvében (51,5): „Mert tudom, hogy hűtlen voltam, 
és vétkem mindig előttem van.” Játszhatjuk másoknak 
a keresztyén tökéletesség színházát, de a Szentlélek 
belevilágít szívünkbe, és a sok rejtett rútság feltetszik.

A nehézségeket nem tragédiának fogom fel, hanem 
Isten bizalmának, hogy nem mond le rólam. Még a jó-
cselekedeteket is előkészíti, hogy magamra ölthessem, 
hogy ne a magam erejével, hanem vele és általa di-
csekedjek. És mindeközben számíthatok a feleségem-
re, Borkó Mariannára. Keresztény közegben nőtt fel, 
de édesanyja halála után szétesett a családja, kézről 
kézre adták, és végül maga kérte, hogy vegyék fel az 
állami nevelőintézetbe. Ott ismerkedtünk meg.
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Káli-Horváth Kálmán16

Annak idején komolyan imádkoztam azért, hogy 
olyan társam legyen, akit Isten szán nekem. Ha nem ő 
lenne a feleségem, tudom, már régen elváltam volna, 
mert több olyan döntést is hoztam az életben, amely 
egzisztenciális törést jelentett. Például amikor ott-
hagytam a Duna Televíziót, mert nem akartam többé 
azonosulni azzal a rám akasztott identitással, hogy 
„tévébemondó”. Gyakran előfordul, hogy ha elerőtlene-
dem, feleségem bátorít olyan bibliai igékkel, amelyek-
kel korábban én erősítettem őt. Isten nagy ajándékának 
tekintem, hogy Marianna a részem lehet. Kristóf fiunk 
által pedig megélhetem azt is, hogy milyen nagysze-
rű apaként élni. Családommal nagyon megáldott a jó 
Isten. A feleségem társ abban, hogy nemcsak beszélek 
az úton járásról, hanem valóban továbblépek. Mert 
azt tapasztaltam és tapasztalom, hogy nem jó az, ha az 
ember beleragad a kis fészkébe, a helyes úton való járás 
nem engedi a stagnálást. Talán ebből a hozzáállásból 
következik, hogy nem támogatom a negatív, panasz-
kodó, másban rosszat látó megnyilatkozásokat a kör-
nyezetemben, és rá is szólok arra, aki ezt „gyakorolja”.

Szeretem magamat úgy meghatározni, hogy fes-
tőművész. Elsősorban azért, mert a képzőművészet 
univerzális nyelv, sem térhez, sem időhöz nem kö-
tött. Isten áldása, hogy a feleségem is festőművész, 
így a munkában is tudjuk egymást inspirálni, tudunk 
közösen dolgozni egy-egy kiállítás megszervezésé-
nél, a képek összeállításában. 2009-ben alapítottuk 
meg Balogh Tibor és Kiss Sándor barátunkkal a Free-
presszionista Művészcsoportot.
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A lét teljessége 17

Volt az életemnek egy olyan szakasza, amikor bi-
zonyítani akartam. Nem elsősorban a külvilág felé, 
de tudtam, hogy mire van elhívásom, és mindenkép-
pen látni akartam a bennem szunnyadó lehetőségek 
kibontakozását. A folyamatos lángolás állapotában 
voltam ekkor. Ma már nem ragaszkodom foggal-kö-
römmel a saját elképzeléseimhez. Szeretek elmélkedni 
Istenről, az ő tökéletességén, irgalmasságán, kegyel-
mén. Az ima számomra elsősorban a folyamatos kap-
csolattartás lehetősége.

Meggyőződésem, hogy Isten nincs egyetlen emberre 
sem rászorulva, így rám sem. Annyiféle úton-módon ké-
pes elérni azt, hogy a terve végbemenjen, hogy amikor 
a gonoszság igyekszik eltorlaszolni egy kaput, ő játszi 
könnyedséggel kinyit egy másikat: egyet, kettőt, hár-
mat, négyet, ötöt… Azzal, hogy én cigánynak születtem, 
és állami gondozott is lettem, a teljes reménytelenség 
állapotában voltam. És ebből a helyzetből Isten kihozott 
engem! A saját fiát is így küldte el a legnyomorúságo-
sabb körülmények közé, üldöztetések közepette, hogy 
megváltson minket a bűneinkből. Ennek a felismerése 
számomra kitörölhetetlen sorsközösséget jelent Jézus-
sal. Megrendítő jelenet, amikor Jézus Lázár halála miatt 
könnyeket ejt, hiszen ő maga pontosan tudja, hogy aki 
meghal is, él, és gondoskodik róla, hogy visszahozza ba-
rátját a földi életbe, mégis megindítja a körülötte lévők 
fájdalma. Jézus az, aki ismeri minden bajomat, vívódá-
somat, és kivezet a reménytelenségből. Ez egész életem, 
létezésem alapja, fénye, ragyogása. A semmiből való 
kiemelkedés a szeretet által. Erről kell tanúskodnom.
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A „te hangod”
Grendorf Péter 
lelkész

„Most azért menj! Én leszek a te száddal, és meg-
tanítalak arra, hogy mit beszélj!” (2Móz 4,12)

A gyerekkoromat meghatározta, hogy dadogtam. Ez 
a helyzet szüleim szeretete és türelme mellett is na-
gyon megterhelte a gyermekkoromat. Édesapám egy-
szer elvitt egy neves logopédus professzorhoz, aki azt 
mondta, ha tizennégy éves koromig nem növöm ki a 
beszédhibámat, meg kell barátkoznom vele egy életre. 
Azok előtt tudtam csak beszédben folyamatosan kife-
jezni magam, akik közel álltak hozzám, ezért kerül-
tem is minden nyilvános beszédhelyzetet. Közönség 
előtt legfeljebb előre jól begyakorolt szöveget tudtam 
elmondani. Persze ahogy múltak az évek, szerettem 
volna tetszeni a lányoknak. Rájöttem, hogy csak a ze-
nén keresztül tudom megmutatni magamat. Elkezdtem 
basszusgitározni. Amikor az érettségin az elnök meg-
kérdezte, mi akarok lenni, azt feleltem, hogy rocksztár.
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Ennek megfelelően a Kőbányai Zenei Stúdióban 
tanultam tovább. Ott a zenetörténetórákon Bach Já-
nos-passióját is elemeztük. Ennek hatására kezdtem 
el érdeklődni a bibliai történetek iránt, maximális 
kétellyel. Akkoriban a keresztényeket szűk látókörű, 
intoleráns embereknek tartottam. Az igazat megvall-
va személyesen egyetlen élő hitű, tudatos keresztényt 
sem ismertem. Mi nem jártunk templomba, meg sem 
voltam keresztelve. Mégis, éppen édesapám bátorított, 
hogy mielőtt elvetek valamit, vizsgáljam meg alapo-
san. Ő adta a kezembe először a Bibliát. Nem sokkal ez-
után – ez 2000-ben volt – lementem a Deák téri evan-
gélikus templomba, egy Lutheránia kantáta-estre. 
Igehirdetés is hangzott, Salamon templomszentelési 
imájának egy részlete volt az alapige (1Kir 8,27–30). 
Nekem akkor még minden nagyon idegennek tűnt. 

A kantátaest után – először csupán kíváncsiságból, 
majd később egyre tudatosabban – minden vasárnap ott 
ültem az istentiszteleten. Mindig kikerestem az aznapra 
előírt igeszakaszt. Ma már tudom, hogy Isten így mu-
tatta nekem az utat. Megértettem, hogy az, amit addig 
hallottam Jézusról, köszönőviszonyban sincs azzal, ami 
a Bibliában le van írva, és ami az istentiszteleteken el-
hangzik. Kezdetektől fogva nagyon fontos lett számomra 
Krisztus személye. Az istentiszteleteken róla hallottam, 
ő keresett engem. Luther Márton azt írja: „A Szentlélek 
nem tud másról beszélni, mint Krisztusról.” 

Két hónap után eljutottam odáig Máté evangéliu-
mának olvasása közben, amikor a Hegyi beszéd végén 
így jellemzi az evangélista Jézus szavainak a hatását: 
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„…a sokaság álmélkodott [Jézus] tanításán, mert úgy 
tanította őket, mint akinek hatalma van” (Mt 7,28–29). 
„Mint akinek hatalma van” – sokáig ízlelgettem ezeket 
a szavakat, mert ekkor már ösztönösen tudtam, hogy 
itt valami sokkal többről van szó, mint amit én egé-
szen addig gondoltam erről. Magamban viszont még 
nem voltam elég biztos. Néha a félelem is eluralkodott 
rajtam, hogy a végén még hívő leszek – és talán furán 
hangzik, de nem akartam azok közé a keresztények 
közé tartozni, akik addig nem voltak számomra von-
zóak. Közben a zenélést sem hagytam abba, elvégez-
tem az iskolát, és egy nagyon jó zenekarba kerültem, 
akikkel rendszeresen volt lehetőségünk koncertezni, 
ami biztos megélhetést biztosított számomra. 

A fordulópont egy vasárnapi istentiszteleten tör-
tént. Egy idős lelkész – későbbi lelki atyám – hirdette 
az igét. Jézus szavait idézte: „És ahogyan Mózes fel-
emelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának 
is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen 
őbenne” (Jn 3,14–15) – és akkor egyszerűen azt érez-
tem, hogy ez az igehirdetés csak nekem szól, hogy aki 
hisz, aki felnéz a keresztre, az megmenekül!

„Okoskodsz vagy hiszel nekem?” – fogalmazta meg 
az igehirdető az Úristen ki nem mondott kérdését. 
Ekkor én egészen konkrétan éreztem, hogy itt, most 
ez a kérdés nekem szegeződik. A másodperc töredéke 
alatt belekerültem a történésbe, és ettől kezdve Jézus 
kereszthalála és az én életem között közvetlen lett a 
kapcsolat. Megértettem, hogy az egész jézusi történet, 
a bűnbocsánat, a megváltás értem történt. És aki szá-
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mára ennyire fontos az én nyomorult életem, nem fog 
elhagyni soha többé. Halálommal annyi fog történni, 
hogy Jézus ott vár a gyöngykapunál, és azt mondja: 
„Gyere, foglald el a számodra elkészített helyet.” 

Huszonegy éves koromig csak kerestem, és egy-
szerre csak világossá vált számomra, hogy egyedül 
Jézus az, aki üdvösségre visz, hogy e kegyelem, amely-
ben ő részesít, a feltétlen szeretet és a radikális igazság 
tökéletes egysége. 

Ez után az egész életemet felforgató egzisztenciális 
alapélmény után azt gondoltam, ha ezt elmondom a 
környezetemben, majd mindenki örül ennek, de ez 
egyáltalán nem így történt. Sőt mintha egyfajta – ko-
mikusnak is mondható – ellenevangélizáció indult 
volna meg. „Tönkreteszed az életed, ha feladod a sza-
badságodat” – mondta több barátom is. De én biztosan 
tudtam már, hogy nekem el kell indulnom ezen az 
úton, és semmit sem kell teljesítenem, mert Jézus már 
megnyerte nekem a versenyt, és hálából, örömmel 
adok oda ezért mindent.

Annyi kép él a fejünkben a megtérésről, hogy mi-
ként jut el valaki a lelki vakságból a látásra. És persze 
mindennek ellen is lehet állni. De ha már elkezdünk 
keresni, az már azt jelenti, Isten előkészít. 

Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, 
mégis sokan lelki értelemben halottak maradnak. A 
hitnek ugyanis gyakorlati következményei vannak. A 
kereszténység – a szó legszigorúbb értelmében – nem 
vallás. A vallás lényege az embernek a törekvése a ter-
mészetfelettihez, hogy én törekszem valami magasabb 
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felé. A kereszténység pedig azt mondja, hogy minden 
el van rendezve, mert itt most Isten a cselekvő. Ami-
kor egyszerre csak elkezd áradni felénk a kegyelem, 
életünket ennek fényében alakítjuk át. 

Istentől könnyű bocsánatot kérni, saját környeze-
tünkben megtenni ezt annál nehezebb. Minden átala-
kul azáltal, hogy az ember felismeri a bűnbocsánat 
valóságát, hogy Jézus Krisztus magára vette helyet-
tünk a bűneink ítéletét. 

Tudtam, hogy nem folytathatom úgy az életemet, 
ahogyan eddig. Végleg befejeztem a koncertezést, és 
hirtelen szinte minden barátommal megszakadt a kap-
csolatom. De nem féltem, mert éreztem, hogy valami 
olyan erős, belülről jövő, létfontosságú fordulat történt 
velem, hogy boldogan hagyhatok ott mindent. Máig 
sem értem, miért, de nem éreztem áldozatnak.  

Ahogyan haladtam a hit útján, és kerestem, hogy 
milyen pályát szán nekem az Úr, egyre inkább indítást 
éreztem arra, hogy lelkészként szolgáljam Megváltó-
mat. De ez képtelenségnek tűnt, hiszen a nyilvános 
beszéddel még mindig komoly problémáim voltak! 
Amikor lelki atyámmal megosztottam a tervemet, 
akkor valami olyasmit mondott: „Péter, ez akkora 
képtelenség, hogy biztosan Isten akarata.”

Eközben az életem úgy alakult, hogy behívtak ka-
tonának. Polgári szolgálatosnak jelentkeztem, és a 
Deák téri evangélikus egyházközségbe kerültem. Meg-
határozó időszak volt ez, nagy hatással voltak rám a 
gyülekezet lelkészei, akik szinte kollégaként kezeltek, 
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szeretettel segítették csetlés-botlásaimat, és szinte 
észrevétlenül készítettek fel a teológiára.

Emlékszem, a felvételin olyan lassan beszéltem, 
minden szót kétszer átgondolva, hogy a bizottságot 
sikerült meggyőznöm arról, hogy én egy ilyen lassú, 
megfontolt fiú vagyok…

Már elsőéves teológushallgató voltam, amikor 
beosztottak az egyik reggeli áhítatra igehirdetőnek. 
Úgy gondoltam, ez az alkalom lesz, amikor majd el-
mondhatom bizonyságtételem. Lelkiismeretesen fel-
készültem, és amikor ott álltam a szószéken, egyszerre 
csak éreztem, hogy hang nem jön ki a torkomon, csak 
dadogni tudtam. Borzasztó volt. Körülbelül két per-
cig tartott erőlködésem a szavak kimondásával, majd 
lejöttem a szószékről. Nem volt botrány, de engem ez 
az élmény teljesen összetört. Hiszen mindenki előtt 
– de elsősorban a magam számára – nyilvánvalóvá 
lett, hogy alkalmatlan vagyok! Még aznap este elha-
tároztam, hogy otthagyom a teológiát. Másnap reggel 
kinyitottam az Útmutatót, és szemem elé került a kö-
vetkező ige: „Most azért menj! Én leszek a te száddal, 
és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!” (2Móz 4,12) 
Az Úr mondja ezt Mózesnek, aki alkalmatlanságára 
hivatkozik kifogásként, mondván, „nehéz ajkú, nehéz 
nyelvű” ember ő, küldjön mást a fáraóhoz, aki alkal-
masabb. Akkor értettem meg azt az elementáris erejű 
igazságot, hogy amit Isten ígér, azt biztosan megtartja. 
Hogy az alkalmasság egyedül az engedelmességen 
múlik. Hogy egyet kért tőlem: hogy azt mondjam, amit 
ő akar mondani általam. 
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Visszatértem hát az egyetemre, és az évek során 
egyre inkább feloldódott a dadogásom. Hogy ma már 
lelkészként dolgozhatok, ez számomra csoda, és min-
dennap hálát adok érte Istennek, mert számomra a 
nyilvános beszéd még most sem természetes, és talán 
soha nem is lesz az. Hogy meddig tart ez az állapot? 
Ki tudja? De addig egyet teszek: Megváltómat hirde-
tem, akinek köszönhetek mindent! Tőle kaptam a fe-
leségemet, gyermekeimet és a hivatásomat is. Ha újra 
visszatérne a dadogásom? Az életemet már akkor sem 
ez határozza meg.
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Aki a középpontban áll
Kiss Jenő 
nyelvészprofesszor, akadémikus, az ELTE BTK professor 
emeritusa

„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek 
férfiak, legyetek erősek!” (1Kor 16,13)

Olyan családban s olyan tágabb környezetben nőttem 
föl, ahol a keresztény hit és gyakorlása természetes volt. 
Amikor tizenkét éves koromban a konfirmáción lel-
készünktől megkaptam a konfirmációi igét, akkor úgy 
éreztem és gondoltam, hogy ez az ige személy szerint ne-
kem szól, és az egész életen át elkísér majd. Így történt.

„Jézus életed e fontos fordulóján is megáll mögöt-
ted, válladra teszi kezét, és azt mondja: jer, kövess 
engem” – ezt írta nekem, maturandusnak Sopronba, 
kollégiumi címemre küldött levelében vadosfai lel-
kipásztorom, Sümeghy József az érettségim előtt, és 
levelében idézte konfirmációi igémet. A felnőttség 
kapujában, telve energiával is jól esett újra olvasni: 
„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben…”

Megtérés.indd   25 2015.12.01.   10:03:03



Kiss Jenő 26

Szakmai életpályám visszafelé nézve úgy alakult, 
mint valami jól megtervezett történet. Az biztos, hogy 
nem én terveztem így! Ezerkilencszázhatvanegyben 
kerültem a pesti bölcsészkarra, magyar–latin szakra. 
Ekkor még nem tudtam, nem is sejtettem, hogy nyel-
vész leszek. Harmadéves koromban vettem fel a finn-
ugor nyelvészeti szakot, a latint pedig leadtam. Ettől 
az időtől már céltudatosan mélyedtem el a nyelvészet 
tudományában, búcsút intve annak a korábbi elkép-
zelésemnek, hogy irodalomtörténettel foglalkozom, s 
verseket is írok. A kitűnő nyelvészprofesszor, Benkő 
Loránd mellett dolgozhattam a magyar nyelvésztudo-
mányi tanszéken. Örülök, hogy így történt!

Életem történései és hitbeli meggyőződésem között 
összefüggés van, életem kisebb-nagyobb vargabetűi 
ellenére is. A hit szemével nézni és látni sajátos, éle-
tünket befolyásoló állapot. Tudom, hogy nem vélet-
lenül vagyunk a világon. Istennek szándéka van ve-
lünk. Velem is. A hívő ember számára ez a tudat belső 
késztetést, készséget jelent a krisztusi életprogram 
lehetőség szerinti követésére, s ezt törekszem magam 
is komolyan venni. Az ember többféle identitás világá-
ban él (neme, családi állapota, foglalkozása, lakóhelye 
stb.). A hívő ember pedig a „kettős állampolgárság” 
identitásvilágában, állapotában él, s abban a meg-
győződésben, hogy az életnek szolgálat jellege van. A 
Jézust követésből ez természetes módon következik. 

Az, hogy valaki hitre jut, hogy részesül Istennek 
ebben a kegyelmi ajándékában, nem feltétlenül köt-
hető látványos kezdethez, megrázó eseményhez, ka-
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tartikus élményhez. Én sem emlékszem ilyesmire. S 
azt sem jelenti, hogy folyamatosan „magas hőfokon” 
éli a maga hitéletét. Vannak hullámhegyek és -völ-
gyek, vannak vívódó időszakok is. De hogy Jézus nél-
kül semmilyen körülmények között nem szeretnék 
és nem is akarok élni, az biztos. Olyan ez, mint hogy 
levegőt veszek. A hit belső látás. Említettem a viasko-
dást. Fiatalkoromban sokat vívódtam. Sok mindent 
nem értettem (nem mintha ma mindent értenék!), 
türelmetlen voltam, miért nem úgy történtek dolgok 
velem, ahogy én akartam… és később rájöttem, hogy 
milyen jó, hogy nem az én akaratom érvényesült. Soha 
nem volt olyan érzésem, hogy úgy éreztem volna, Isten 
elhagyott engem.

Nekem az evangélikus hagyomány révén adatott 
meg, hogy gyerekkoromtól belekerültem egy olyan fa-
luközösségbe, amelyben az emberek elsöprő többsége 
a keresztény erkölcs szerint élt. Ma szinte elképzelhe-
tetlen az a fajta szolidaritás, amelyről az emberek a 
negyvenes, ötvenes években faluhelyen tanúbizony-
ságot tettek. Nem a kommunizmus ellenében, hanem a 
hagyomány erejénél fogva. Rendszeresen jártam haza, 
Budapestről Mihályiba, és soha nem voltak visszail-
leszkedési gondjaim. Ott ma is otthon vagyok. Nagy 
ajándék ez! Ha bármilyen kérdésem volt, teológiai jel-
legűek is, említett s ma is hálával emlegetett lelkipász-
toromhoz fordultam, vele mindent megbeszélhettem. 

A Kádár-korszakban egyszer egyik hallgatóm a sze-
mináriumi órán megkérdezte tőlem: „Tanár úr hisz 
Istenben?” Eszembe jutottak Jézus szavai: „Aki (…) 
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vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is 
vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad 
engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom 
mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32–33) Világos volt, hogy 
most én vagyok megszólítva, hogy itt nem lehet mel-
lébeszélni: „Igen” – mondtam. S láttam tanítványaim 
arcán, hogy egy részük láthatólag csalódott a válasz 
hallatán, a másik rész viszont örült neki.

Bármilyen sokan is vannak a keresztények, ki-
sebbségben vagyunk. De ez mindig is így volt. S hogy 
miért támadják ma is a kereszténységet? Több okból 
is. Legfőképpen azért, mert akkor lehet uralkodni az 
embereken, ha lelküket sikerül „befogni”, tehát vagy 
eltávolítani Jézustól, vagy nem engedni Jézus közelébe 
őket. A hívők mindenhol esendők, s könnyen lehet 
találni a kereszténység ellen szóló érveket: az egyes 
hívők és a keresztény egyházak is mennyi bűnt el-
követtek. Az alap azonban, aki maga Jézus, megin-
gathatatlan. Az ateisták is hívők: ők abban hisznek, 
hogy nincs Isten, ergo Jézus sem lehet Isten fia. De 
ha nincs Isten, miért kell támadni a követőit? Akik 
gúnyolódnak Krisztuson, azok valójában nem telje-
sen bizonyosak abban, hogy nekik van igazuk. Tudat 
alatt talán félnek is Jézustól, s zavarja őket, hogy aki 
hisz, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Jézus na-
gyon kemény szavakat mondott, ijesztőket is! Még mi, 
templomba járók is – persze a hívő és a vallásos nem 
ugyanaz, de közel vannak egymáshoz – legszíveseb-
ben a szerető, gondviselő Istenről hallanánk, és nem 
annyira arról, hogy oda kell állnunk Isten ítélőszéke 
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elé. Az ember legszívesebben elmenekülne az ilyen 
megkötözöttségektől.

A szülőhelyemen él egy anekdota, miszerint a lel-
kész, aki mindig előre kívülről megtanulta az isten-
tiszteleti beszédét, olyan hangosan „gyakorolt”, hogy 
még a szomszéd házakban is hallották szavait: „Gazt 
vettek, gazt arattok, magatok is azok vattok.” Ki hallgat 
szívesen ilyen prédikációkat? Pedig…

A vulgármaterializmus szerint tudomány és hit 
kizárja egymást. Ez persze nem igaz. A tudósok (ter-
mészettudósok, orvosok stb.) között is számtalan hívő 
ember volt és van.

A félreértés elkerülése végett: a hit nem azt jelenti, 
hogy egyszerre csak bennem van a világ bölcsessége. 
Nem! A hívő ember ugyanolyan, mint a többi: esendő, 
bűnös. Csakhogy ő már kettős állampolgár, mert Is-
ten országában is él – kegyelemből. S ez hálaérzetet 
ébreszt benne. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy le-
gyetek alázatos szívűek.

A kereszténységnek küldetése van. A missziói pa-
rancs persze elsősorban a lelkészekre vonatkozik, de 
nemcsak rájuk, hanem minden hívőre. Hitvallásra gya-
korta adódik lehetőség. Nem is oly régi biztató élmé-
nye életemnek, ami a vadosfai evangélikus katedrális 
felújításának idején történt, ahogy az összgyülekezet 
tagjai és az elszármazottak kifejezték hűségüket és 
ragaszkodásukat.

A hitet nem lehet sem örökölni, sem átörökíteni, 
sem másokba belenevelni. Kinek-kinek magának kell 
élő hitre jutni. Ez mindig személyes döntés, elszánás 
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kérdése is. A kegyelmi ajándékot vagy elfogadjuk, 
vagy nem: ez személyes döntés. Könnyű persze azt 
mondani, hogy „én nem kaptam meg a hitet, sajná-
lom, nem tehetek róla”. Pedig mindenkinek az életé-
ben adódik olyan pillanat, amikor dönthet mellette 
és ellene: „Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál; 
és a zörgetőnek megnyittatik.” (Lk 11,10) Hiszen a mi 
kultúrkörünkben elképzelhetetlen, hogy valaki ne 
halljon valamit Jézusról és Istenről, hogy ne lásson 
templomokat, ne halljon valamit arról, hogy vannak 
hívő emberek is! A lehetőség tehát adva van: „Íme, 
az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a 
hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és ve-
le vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3,20) De ha nem 
nyitjuk ki az ajtót, magunkra maradunk.

Az élő hitnek van egy kézzelfogható jele. Ez pedig 
az ima. Ha rendszeresen imádkozom, azt jelenti, hogy 
kapcsolatba akarok lépni Istennel, hogy kapcsolat-
ban vagyok vele. Az életnek a halállal csak biológiai 
értelemben van vége. A lélek tovább él. Mi Jézusban 
vagyunk. Jézus mondja: „Atyám, azt akarom, hogy 
akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol 
én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet 
nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete 
előtt.” (Jn 17,24–25)

Az ígéret beteljesedik.
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Megtérés
Barra Annamária
jogász

„…hiszen az Isten ajándékai és elhívása visz-
szavonhatatlanok.” (Róm 11,29)

A megtérésem az Úrnak a csodája, az ő munkája. 
Azért választottam a fenti igét, hogy ezzel is megerő-
sítsem magamat. Hogy elhívásom örökre szól. Akkor 
is, ha esetleg eltávolodnék az Úrtól, ha engedetlenül 
cselekszem vagy kísértésekben elbukom, mindig tud-
jam, hogy ez a kapcsolat örökérvényű, az Úr elhívása 
visszavonhatatlan. Nagyon nagy bizonyság ez a hí-
vő életemben. Egy állandó odakötődés, odatartozás, 
odaborulás az Úrhoz. Az Úrnak e csodálatos ajándé-
ka egyben feladat is. Szolgálat, amelyet az ő nevében 
folyamatosan kell teljesítenem teljes szívvel, teljes 
lélekkel és teljes értelemmel.  

Gyermekként nem kaptam tanítást sem Isten dolgairól, 
sem a hitről. Ugyan Békéscsabáról származom, ahol 
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nagy evangélikus közösség él, de nem volt kötődésünk. 
Ha nem is ateisták a szüleim, de – hívő értelemben – 
azt kell mondanom, Isten nélkül élt a család. Kialakult 
bennem is egy kép, hogy a hívők olyan furcsák, olyan 
csodabogarak. Mégis, tizenhat évesen egyfajta világi 
megfontolásból, hogy ez is hozzátartozik az általános 
műveltséghez, olvasni kezdtem a Bibliát. Elképzelhető, 
hogy volt bennem egy olyan érzés, hogy talán, ha van 
Isten, megszólít.

Aztán ahogy jöttek életemben a diák- és az egyete-
mista évek, nem törődtem Istennel. Az ELTE jogi karán 
tanultam Győrben. Itt ismertem meg a leendő férjemet, 
aki szintén nem hívő családból származik. Kivétel volt 
náluk az apai nagyapja, aki viszont odaszánt, oszlopos 
tagja volt a kispesti evangélikus gyülekezetnek, és 
nagyon fontosnak tartotta, hogy az unokáját is elvigye 
a templomba, a konfirmációra. Így történt, hogy férjem 
már kamaszként megtért, erről azonban sokáig nem 
beszélt senkinek. 

A mi kettőnk közös élete 2000-ben indult. A nagy-
papát sajnos már nem ismerhettem meg, de amilyen 
különös az élet, az ő házába költöztünk Kispestre. 
Eltelt néhány év, mikor is egy napon a férjem a postán 
véletlenszerűen összefutott azzal az egykori kispesti 
evangélikus lelkésszel, Széll Bulcsúval, akinél tizen-
évesen konfirmált. Ő nagy örömmel hívott bennünket, 
hogy menjünk el az istentiszteletre. 

Ilyen egyszerűen kezdődött, hogy elkezdtünk a 
templomba járni. Először csak vasárnaponként az is-
tentiszteletre, majd kéthetente a házaspáros körbe. 
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Az érdekes az volt, hogy engem lelki dolgokkal, példá-
ul a ma divatosnak számító ezotériával nem lehetett 
megfogni, mindig is realistának, nagyon is józannak 
tartottam magam. Lényegében nem hittem semmiben, 
legfeljebb magamban és a saját képességeimben. A 
hit kérdésével is így voltam, nem tudtam elképzel-
ni magamról, hogy higgyek Istenben. Ugyanakkor – 
meglepő módon – egyáltalán nem kellett erőltetni, 
hogy eljárjak a gyülekezeti alkalmakra, de azokon 
csak mint érdeklődő vettem részt. Első benyomásom 
a rácsodálkozás volt, mert a házaspáros körben csu-
pa hozzánk hasonló emberrel találkoztam, hasonló 
élethelyzetben, hasonló problémákkal. Az összejöve-
teleknek teljesen más hangulata volt, mint ahogyan 
én azt korábban a hívők közösségéről elképzeltem. 
Nem kértek rajtam számon semmilyen bibliai tudást, 
a nyitottság, a befogadás és az elfogadás légköre vett 
körül bennünket. Látszólag ugyanolyan emberek közé 
kerültünk, mint amilyenek mi is voltunk. Később per-
sze megtapasztaltam, hogy a hitük által mégis mások, 
például a problémamegoldási módszereik is teljesen 
eltértek az általam addig megszokottaktól. 

Évek teltek el így, hogy örömmel és nyitottan jár-
tunk a közösségbe, mindenfajta kényszer nélkül, de 
valahogyan mégis kívülállónak éreztem magam. Ami-
kor első gyermekünket vártuk, összeházasodtunk. 
Templomi esküvőnk is volt, de a házasság Isten szerinti 
jelentőségét ekkor még nem éreztem át. Házasságköté-
sünk után egyre több szálon kötődtünk a közösséghez, 
különösen a házaspáros körhöz, de számomra még 
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mindig inkább amolyan program jellege volt ezeknek 
az alkalmaknak, lelkileg még nem érintettek meg. 

Az első gyermekünk születését követő időben ala-
kult meg a gyülekezetben a kérdezők bibliaköre. Hár-
man-négyen lettünk, akik rendszeresen eljártunk. 
Széll Bulcsú lelkész csodálatos beszélgetőtárs volt, 
számára nem volt buta kérdés, türelemmel és odafi-
gyeléssel kísért minket. Már a legeslegelejétől kezdve 
úgy adta át a tanítást, hogy az Úr Jézusra terelte a 
figyelmemet. Bulcsú bácsinak nagyon sokat köszön-
hetek, és nemcsak én, hanem a családom is: a férjem 
nála konfirmált, ő adott össze minket a templomi es-
küvőnkön, a gyerekeinket ő keresztelte. Bármilyen 
kérdéssel fordultam hozzá, mindig volt egy hittel teli, 
életszerű válasza. 

A közös beszélgetések által tapasztaltam meg, 
hogy az Isten mindent tud az életünkről, a lelkünk-
ről, és valamennyi kérdésünkre árnyalatokra bontott, 
őszinte válasza van. És én, aki korábban semmiben 
sem hittem, most egy számomra addig ismeretlen 
nyitottsággal hagytam, hogy menjek ezen az úton a 
csodálkozásban. És ennek az útnak nem volt vége, 
és nem voltak benne zsákutcák, mert minden olyan 
magától értetődően megvilágosodott, értelmet nyert 
és vitt valami felé, amiről akkor még nem volt teljes 
tudásom, de éreztem, hogy igazság van benne. Ebben 
az időszakban, ami úgy két-három évig is eltartott, 
már egyre több keresztény témájú könyvet olvastam. 
Ez egyre inkább ismeretgazdagodással járt, de Isten 
dolgai megmaradtak ezen az észbeli ismeretszinten. 
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Már megszületett a második gyermekünk is, ami-
kor 2008-ban elmentünk egy Piliscsabán megren-
dezett házaspáros hétvégére a Béthel Evangélikus 
Missziói Otthonba. Az életemben ez jelentette a for-
dulópontot…

Emlékszem, még ott is úgy nyilatkoztam az esti 
beszélgetések során, hogy nem vagyok hívő, csak ér-
deklődő. Pedig akkor már éltek bennem a hangok, de 
még nem állt össze a szimfónia, nem volt még meg az a 
szikra, ami az egészet elindítja. Realista hozzáállásom 
miatt már szinte el is fogadtam, hogy ez velem talán 
soha nem fog megtörténni. És akkor ezen a találkozón 
az egyik résztvevő, aki a házasságtörő asszony példá-
zatáról beszélt, magyarázatképpen így szólt: „Az Úr 
azt mondja, neked ez eddig így sikerült, de ebből van 
kiút, megbocsátok neked.” Ez a mondat hirtelen fel-
marta a szívemet… A házasságtörő asszony történetén 
keresztül megértettem a bűnbocsánat jelentőségét, 
azt a végtelen kegyelmet, amellyel Jézus felénk fordul, 
és azt mondja: „Én sem ítéllek el téged…”, bárhogyan 
is alakult az életed eddig, kelj fel, és kezdj újat.

Másnap az istentiszteleten a kis kápolnában, ami-
kor elkezdtük énekelni a Győzelmet vettél kezdetű éne-
ket, egyszerre – csak úgy – kitört belőlem a zokogás. 
És csak kapaszkodtam a férjembe, és zokogtam és 
zokogtam, és nem tudtam abbahagyni a sírást még 
az istentisztelet végén sem. Ettől kezdve minden meg-
változott: a lelkemben minden felkavarodott, majd 
egyúttal meg is nyugodott, mint egyfajta szünetjel, 
vagy ahogyan elsimul a táj… Olyan békesség töltötte 
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el a lelkemet, a szívemet… Ez azóta is meghatározó 
élménye az életemnek. 

Később értettem csak meg, hogy részesültem a 
Szentlélek kegyelmében. Megtörtént az érzelmi, a lelki 
megtérésem. Innentől aztán szinte faltam a keresztény 
irodalmat, bárhol voltam, mindenhol csak az Isten 
dolgai foglalkoztattak. Noha az elmebeli megtérésem 
még nem következett be, mert döntéssel még nem 
tudtam elfogadni az Úr Jézust, de ez még így is egy 
csodálatos, áldott, rendkívül felhőtlen állapot volt. 
A Szentlélek nagyon erősen jelen volt akkor bennem. 
Teljesen megváltoztam. Míg korábban türelmetlen 
voltam, ítélkeztem, pletykálkodtam, emberi kapcso-
lataimban büszke és kevély voltam, hadakoztam, így 
lélekkel telve másképpen reagáltam. Békés lettem, 
békeszerető és békekereső, kapcsolataimban inkább 
alázatos. Áldást kértem a békétlenekre, bocsánatot a 
vétkezőkért. A barátnőimnek elmeséltem, hogy meg-
tértem, s hogy ez annyira jó, és volt is olyan barátnőm, 
aki valóban elkezdett érdeklődni. 

Ebben a lélekkel teli állapotban másképp jártam 
a templomba, a közösségbe is. A reformátusok közé 
is bejártam az ottani baba-mama körre, és kértem, 
hogy imádkozzunk, így sikerült mélyebbé tenni az 
alkalmat. Házi bibliakört tartottunk nálunk. A gyü-
lekezet életében, a szolgálatban egyre inkább részt 
vettem, a kórusban énekeltem. De ez még mindig csak 
egy átmeneti időszak volt, amikor az érzelmi és az 
értelmi megtérésem között voltam. Annak ellenére, 
hogy a Szentlelket ősszel megkaptam, mégis éreztem, 
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hogy félek attól, hogy mi lesz, ha ezt a döntést az értel-
memmel is meghozom. Nem tudtam, mi vár rám, hogy 
hogyan fogok megváltozni, hogy milyenné változom 
hívőként. Talán unalmas leszek? Vagy nem ihatok töb-
bé bort? Vagy nem bulizhatunk többé a férjemmel? 
Ilyen buta kérdések is feltámadtak bennem.

Vártam a döntésemet, és mégis féltem azt meghozni. 
2009 telén viszont már úgy éreztem, hogy bárhová is 
megyek, mindenhonnan, mindig az Úr Jézus szól hoz-
zám, hogy mindig ő jár a fejemben. Mert az Úr Jézus 
nem mondott le rólam, ott zörgetett bennem szelíden, 
nem erőszakoskodva, és velem akart vacsorálni. És ak-
kor egy alkalommal a baba-mama kör után beszélget-
tem a református lelkésszel, Ablonczy Zsolttal az akko-
ri kételyeimről. Hogy nem tudok, nem merek megtérni. 
Ő azt kérdezte tőlem: „Hiszel az Istenben? Hiszed, hogy 
Jézus Krisztus az Isten Fia?” „Igen” – válaszoltam. „Ak-
kor üdvözülsz” – mondta. Hazamentem és elmélkedtem 
ezeken a szavakon. Hirtelen éreztem, hogy elmúltak a 
kételyeim, ledőltek bennem a falak, nem tudok és nem 
is akarok többé kifogásokat keresni, ellenkezni, hogy a 
döntésemnek most meg kell történnie… Behúzódtam a 
szobámba, és elmondtam a megtérési imát: „Úr Jézus, 
kérlek Téged, hogy légy az életem Ura. Irányíts és tégy 
engedelmessé mindenkor. Köszönöm, hogy megvál-
tottál, hogy az én bűneimért is meghaltál a golgotai 
kereszten. Bocsásd meg az én számtalan bűnömet, és 
szabadíts fel a Te szent szolgálatodra.”

Bulcsú bácsi, amikor elmeséltem neki, arra kért, 
hogy tegyek bizonyságot a gyülekezet előtt. Ott nagyon 
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nagy örömmel fogadták a hírt. A megtérésem után kü-
lönös módon még elég hosszú időnek kellett eltelnie, 
mire kialakultak a keresztény szokásaim, például mire 
elkezdtem olvasni a Bibliát. Amint azonban hívőként 
elmélyedtem benne, egyszerre csak leírhatatlan hit-
tapasztalásban lett részem! Mint amikor összeáll a 
kép, a színek a helyükre kerülnek, és lehull a lepel, a 
hályog a szemről… A Biblia nekem szerelmeslevél lett, 
mert minden sor, minden szó a szívemhez szól. Azóta is 
kedvenc és letehetetlen olvasmányom, reggel és este. 

Amikor például megértettem a Hegyi beszédet! 
Máig megindító élmény… egyszerre csak megnyílt az 
Írás, és elkezdett hozzám beszélni. A Bibliából tudtam 
meg, hogy a hívő élet távolról sem unalmas, hiszen 
nincs izgalmasabb dolog, mint Isten természetének, 
kijelentéseinek a megismerése egy életen keresztül. 

Azóta megtanultam, hogy soha nem szabad elfelej-
tenem azt a meggyőződést, amelyhez a megtéréssel 
jutottam, és azt a bizalmat, amellyel az Úrhoz kötőd-
hetek a legnehezebb helyzetben is. Csodálom az Urat, 
és áldom. Hálás vagyok neki, hogy az Úr Jézus az én 
Megváltóm lett. Az Úr Jézus az, aki személyesen az 
én bűneimért is meghalt. Jézus az, aki a mindenem, 
aki nélkül nem lennék semmi, aki nélkül elveszett 
lennék. Ő az, aki miatt minden bűnömmel odamehe-
tek az Istenhez, és aki miatt Isten egészen, teljesen és 
tökéletesen minden bűnömet megbocsátja. A bűnbo-
csánattal szabad élni, de nem szabad visszaélni, fontos 
törekednem arra, hogy dicsőségről dicsőségre az Úr 
Jézus képére formálódjak, hogy megszentelődjek.
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Amikor meghoztam a döntést a megtérés mellett, sok 
mindent nem tudtam. Nem tudtam, hogy mi vár rám, 
hogy hogyan tovább. Csak azt tudtam, hogy minden 
visszavonhatatlanul megváltozott, hogy soha nem lesz 
már semmi a régi, hogy kaptam egy látást, amely el 
fog igazítani az életben. Nem hajladozom tovább, nem 
fújhat ide-oda a szél. Tudtam, hogy az Úr Jézus mindig 
velem lesz, bárhol és bármiben vagyok, soha nem kell 
már egyedül lennem és egyedül döntenem.

Éreztem, hogy életem legfontosabb döntését hoz-
tam meg, nemcsak az itteni életemre, hanem az örök 
életemre vonatkozóan. Megértettem, hogy élet-halál 
kérdése ez, és én hálás vagyok, amiért az életet válasz-
tottam, és örökre megszabadultam a haláltól. Ezzel 
lezárult a megtérésem íve, és egy új és csodálatos élet 
kezdődött: a keresztény hívő életem.

„Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!
Dicsőséggel fényes a diadalod!
Magas égből szállt le angyali követ,
Hogy elhengerítse a nehéz követ.
Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!
Dicsőséggel fényes a diadalod! 

Lásd, ott az Jézus, az Üdvözítő!
Ne kételkedj többé: ő jelent meg, ő!
Ujjongj, Isten népe, hirdesd szüntelen,
Jézusé a végső, döntő győzelem!
Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!
Dicsőséggel fényes a diadalod! 
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Mért félne szívem? Él az én Uram,
Békesség Királya, benne nyugta van,
Ő a diadalmam, pajzsom, életem,
Szívemben már nincsen semmi félelem.
Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!
Dicsőséggel fényes a diadalod!”

(Evangélikus énekeskönyv 388) 
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Szikra pattan
Baka Bence
kovácsmester, fegyverkovács

„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy 
mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48)

Nehezemre esik kiemelni egyetlen igét az evangélium-
ból. Hozzám legközelebb a Hegyi beszéd áll, mely töké-
letes lenyomata a jézusi gondolkozásnak. Nem kaptam 
vallásos nevelést, de serdülőkoromtól kezdve sokat gon-
dolkoztam azon, kell, hogy legyen Isten. Nem találtam a 
helyem a világban, Isten dolgai viszont mindig is nagyon 
érdekeltek. Lenyűgöző volt számomra, hogy bármit is 
tanulmányoztam, mindenben ott találtam Istent. Mai 
napig úgy látom magamat, hogy egyik lábammal teljesen 
a világban állok stabilan, a másikkal pedig teljesen az 
Isten világában, és közötte egy hatalmas szakadék, ezt a 
hidat próbáltam a kettő között megteremteni. Számom-
ra az élet és a megtérés nem szétválasztható, mivel ez 
utóbbit egyfajta folyamatosságként tapasztalom meg, 
és nem egyszeri és befejezett eseményként.
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Tizenöt éves korom óta dolgozom. Egy szobrász-
mesternél kezdtem. Mellette tanultam ki a fafaragást 
és a kovácsmesterséget. Ez a szakma amúgy 1952 óta 
hivatalosan nem létezik Magyarországon. Az első pró-
bálkozásoktól kezdve úgy éreztem, hogy a fafaragás, a 
kőfaragás, a kovácsolás, a fegyverkovácsság valami-
lyen lappangó módon bennem vannak. A kovácsmes-
terség nem könnyű szakma, ezt szeretni kell, másképp 
nem lehet ezen a pályán megmaradni. Mert lehet vele 
nagyon jól keresni, de éhen is lehet halni.

Közel tíz éve, azaz huszonkét éves korom óta a saját 
műhelyemben dolgozom, és általában van tanítvá-
nyom. Ha tanítok, egyszerre átadom a tudást, amit 
én is kaptam, miközben tovább fejlődöm. Így a tudás 
megduplázódik.

Mivel nem volt hitbeli hátterem, de legszívesebben 
Istenről elmélkedtem, huszonhárom évesen egy bará-
tom révén eljutottam a mormonokhoz. A mormonokat 
különböző országokba küldik, hogy misszionáriusok-
ként megszólítsanak másokat, hogy velük Istenről 
beszéljenek. Náluk kaptam a keresztséget. Számomra 
nem az volt a fontos, hogy hol, hanem, hogy Krisztus 
nevében keresztelkedtem meg, és ezt felnőtt fejjel tet-
tem, tudatosan. Egy idő után elfordultam a tanaiktól, 
mert nem tudtam már azonosulni az ott hallottakkal, 
és úgy döntöttem, inkább nem járok többé templomba. 

Néhány hét elteltével feltámadt bennem egyfajta 
hiányérzet. Tudtam, hogy van egy evangélikus temp-
lom a Kék Golyó utcában, és gondoltam, meghallgatok 
egy istentiszteletet. Bácskai Károly tartotta a prédi-
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kációt. Meggyőződésem, hogy Isten lelke volt vele a 
beszéde közben, hiszen nem tudhatta, hogy én is ott 
vagyok a hallgatóság soraiban, és pont azokat a kér-
déseket tette fel, amelyek akkor engem is foglalkoz-
tattak. Ma is azt gondolom, ez nem véletlenül történt.

Emlékszem, hogy Isten mibenlétéről faggatta a 
gyülekezetet, és hogy Isten nem pénzért osztogatja 
az igazságot, hanem mindenki számára elérhető, aki 
hisz őbenne. Ez a bizonyosság az, ami ott abban az 
órában megragadott. Ennek lassan tizenkét éve, és 
azóta alig hagytam ki istentiszteletet. Eljöttek velem 
a barátaim is, és a nagymamám, aki évtizedekig nem 
járt templomba, most ő is elkísér. Mi mindnyájan a 
mindenség részei vagyunk. Ez a titok nyitja.

Számomra Isten mindenütt jelen van. Szavak és 
gondolatok nélkül is lehet imádkozni, pusztán a létezé-
semmel, de amióta az evangélikusok közé járok, azóta 
megtapasztaltam, hogy a közösség milyen fontos az 
ember életében. Olyan társaim lettek, akikkel tudok 
Istenről beszélgetni. Valójában minden Istenről szól, 
de könnyebb ezt azokkal átélni, akiknek ez nyilván-
való. Még a kételyeimet is szívesebben osztom meg 
olyasvalakivel, akiről tudom, hogy nem kell neki meg-
magyaráznom, mit jelent Istennel kommunikálni. Így 
értettem meg a szolgálat lényegét is. Olyanok vagyunk, 
mint egy széttört tükör szilánkdarabjai, és létszükség-
let az, hogy újra megtaláljuk egymást, azokat, akikkel 
azonos hullámhosszon mozgunk.

Nem vagyok bigott, de azt vallom, hogy igen, mél-
tóként kell élnünk. Méltóként Istenhez. Jézus nekem 
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minden: barát, mester, megváltó, király, Isten földi 
képmása. Az Istenember. Példakép itt a földi életem-
ben. Mert a cél Isten, az életem felé tart. Sokan félnek 
tőle. De ezt a félelmet félre kell tenni, mert Isten vég-
telenül irgalmas, ő maga a szeretet, nélküle pedig az 
élet nem más, mint a szeretet hiánya, a földi pokol. 
Az ember sokszor gyarló, és Isten nélküli helyeken 
van, csak úgy lebeg, és ez félelmet okoz. Csak Istennel 
lehetünk biztonságban. Ő a stabil pont.

Nekem egyetlen motivációm, hogy Istent megta-
láljam mindenben. Jézus abban különbözött tőlünk, 
hogy ő mindent tudott csinálni, amit mi, de ő mindent 
Istenben tett! Ha mi erre képesek lennénk, az maga 
lenne a földi mennyország. Én ezt sajnos nem tudom 
így elmondani magamról, de azt merem állítani, hogy 
a lélek megsúgja, mely cselekedetünk üdvös.

A megtérés nekem véget nem érő folyamat. Bele-
vetem magam az Isten adta áramlásba, és hagyom, 
hogy sodorjon, próbálok vele együtt mozogni, de nem 
görcsösen. 

Az embert nyugtalanítja a saját gyarlósága, a tö-
kéletlensége, az elmúlása. Amikor ezeket a félelme-
ket végre el tudtam engedni magamtól, és rá tudtam 
nézni Istenre, elhagyva saját szűk korlátaimat, nem 
odafigyelve a világ véleményére és a fejemben lévő 
sztereotípiákra, akkor találtam meg a bizonyosságot. 
Azóta más tudatállapotban vagyok. Igyekszem az éle-
tem alakulását Jézusnak a Hegyi beszédben elmondott 
radikális kijelentése szerint rendezni: „…a ti beszéde-
tekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig 
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túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Mt 5,37) Igyekszem 
magam ehhez tartani, persze nem mindig sikerül…

Elengedhetetlen, hogy az ember tudatosítsa önma-
gában, hogy az életet nem leélni kell, hanem megélni. 
A teljes szívvel való odaszánásnak sarkalatos pontja 
a halál, mely megtanít arra, hogy az élet csak egy ál-
lomás.

Tudom jól, hogy közös a sorsom Jézussal, ez a vágy 
éltet, eggyé válni a mindenséggel.
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Nyugodt folyam
Müller Miklós 
mérnök

„De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az 
által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győ-
ződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, 
sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, 
sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem 
semmiféle más teremtmény nem választhat el 
minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jé-
zus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,37–39)

1949-ben, amikor már kialakulóban volt a pártállami 
rendszer, és mindenfelől igyekeztek bevonni fiatalo-
kat a kommunista ideológiának, ösztönös idegenke-
dést éreztem ezzel szemben. Akkor még nem voltam 
istenhívő, csak egy fiatal, aki kereste önmagát. Így 
jutottam el egy evangélikus ifjúsági konferenciára, 
Gyenesdiásra. A négy napig tartó rendezvényen Pál 
apostol leveleivel foglalkoztunk. Az igeolvasást áhí-
tatok és beszélgetések váltották. Ráébredtem, hogy 
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Krisztushoz tartozom. Tizenhét éves voltam ekkor 
– és megtértem.

A mai napig nagyon nehéz beszélnem erről, pedig 
elevenen él bennem a folyamat, ahogyan a szavak va-
lós jelentésével szembesültem. Megértettem, hogy a 
bűneimtől szabadulni és Isten akarata szerint próbál-
ni élni csak úgy lehet, ha hiszem, hogy Jézus Krisztus 
az Isten Fia és az én megváltóm.

Ezen a konferencián kaptam ezt a Pál apostoli igét 
az egyik lelkésztől búcsúzóul. Még szinte el sem hagy-
tuk Gyenesdiást, de már néhány fiúval együtt, köztük 
Levente Péterrel elhatároztuk, hogy mi magunk kez-
dünk el szervezkedni, hogy további ifjúsági találkozó-
kat tarthassunk. A megtérés bizonyosságát hordoztuk 
magunkban, mely számomra egyszerre jelentett – ek-
kor még nem tudatosan – életre szóló feladatot és célt.

Hamarosan következett az érettségim. Szekszár-
don éltünk. Kisváros. Gyorsan elterjedt a híre, hogy 
templomba járok. Az osztályfőnököm figyelmeztetett, 
ha nem hagyom abba, meglátom, semmilyen lehetősé-
gem nem lesz a továbbtanulásra. És hiába lettem kitű-
nő tanuló, színötös érettségivel, sehova nem hívtak be 
felvételizni. Apám nem szólt semmit, elfogadtuk, ami 
történt. Nem keseredtünk el. Fontosabb volt a tudat, 
hogy Krisztus velünk van. Ezzel az erővel bírtam ki 
a következő nehéz éveket. Ez volt életem első nagy 
próbatétele, de tudtam, hogy jó úton járok.

Ha valaki átadja a szívét Jézusnak, az maga a boldog-
ság. A megtérés ugyanis nem azt jelenti, hogy az ember 
tökéletessé lesz, hanem, hogy Isten szeretete nyilvánva-
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lóvá válik az életében. Ez a szeretet valósága. Látszólag 
nem tanulhattam tovább, de kihasználtam az időt, és 
rendszeres igeolvasóvá lettem, tanulmányoztam a Bib-
liát, foglalkoztam a gyónás és az úrvacsora jelentésével, 
és az ároni áldás is ekkor vált fontossá számomra. 

Közben folyamatosan munkát kerestem. Így lettem 
kubikus a 6-os út építésénél. Innen el tudtam menni egy 
földmérő-technikusi tanfolyamra. Már földmérőként 
dolgoztam, de továbbra is szerettem volna egyetemre 
menni. Ekkorra már nyíltan vállaltam a keresztény 
hitemet. Egy nap találkoztam a volt iskolaigazgatóm-
mal, aki arra kért, soha ne mondjam el senkinek, de a 
megyei oktatási osztályon kivette az eredeti káderla-
pomat, amelyre az volt írva: „klerikális beállítottságú, 
politikailag nem nevelhető, egyetemi továbbtanulásra 
nem javasoljuk”. Ezzel az „ajánlással” persze érthető, 
hogy nem hívtak be sehova felvételizni. Viszont azt is 
elmondta, hogy írt rólam egy másik lapot, és azt tette 
be a régi helyébe, csak jelentkezzek újra!

Életemnek ezt a történését azóta is Isten váratlan 
közbeavatkozásának, egyfajta Deus ex machinának 
tartom. Isten ezt az áldott embert használta fel arra, 
hogy továbbtanulhassak. Két évvel az érettségi után 
már a műszaki egyetem hallgatója voltam. Az egyete-
men úgy diplomáztam, hogy semmilyen szervezetnek 
tagja nem lettem.

Már a munkahelyemen történt a második nagy próba-
tételem 1965-ben. A párttitkár azzal hívatta be az Út- és 
Vasúttervező Vállalat negyven emberét, hogy meg kell 
erősíteni a cég mérnöki „minőségét”, ezért a jól teljesí-
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tők lépjenek be a pártba. Az egyetlen voltam, aki nemet 
mondott. Erre nekem szegezte a kérdést, hogy mi nem 
tetszik nekem a kommunista pártban. Azt válaszoltam, 
Krisztusban hívő keresztény ember vagyok, csak hazug 
párttag lehetnék. Természetesen nem hagytak békén, 
hanem ma már szinte nevetségesnek tűnő módszerek-
kel kezdték ideológiai meggyőzésemet. Az irodatitkár 
például munka után több ízben gyalog hazakísért, mi-
közben végig azon erősködött, hogy „megtérítsen”. Ez az 
ember volt az első, aki még jóval a rendszerváltás előtt 
otthagyta a vállalatot, hogy saját vállalkozást alapítson…

Az én büntetésem csak annyi lett, hogy a következő 
tíz évben nem engedtek továbblépni. Irányító tervező 
maradtam. De nem tétlenkedtem. Jártam továbbkép-
zésre, megírtam kandidátusi és doktori értekezésemet, 
végül elnyertem egy hároméves ösztöndíjat a Budapes-
ti Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszékére. A három 
év elteltével az előző munkahelyemen folytattam, majd 
innen újra visszahívtak az egyetemre adjunktusnak. 
Örömmel elfogadtam volna a lehetőséget, csakhogy 
megint napirendre került a párttagságom hiánya.

1974-et írtunk, és a „nagyhatalmú” párttitkár ki-
jelentése után, miszerint „Ilyenekre, mint a Müller, 
nincs szüksége az egyetemnek”, csak külsősként dol-
gozhattam, alagútépítéssel foglalkoztam. Végül is a 
tanszékvezetőm két év után – a párttitkár véleménye 
ellenére – elintézte, hogy Krisztus-hívő keresztény-
ként is egyetemi oktatói státuszt kaphassak. Több 
mint harminc évig tanítottam adjunktusként, majd 
docensi minőségben.
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Meggyőződésem, hogy azért dolgozhattam ilyen 
sokáig diákok között, hogy szervezhessem a nyári hó-
napokban az evangélikus ifjúsági missziót, a hitéletbeli 
rendezvényeket, a csendeshétvégéket. Isten lelke vezé-
relt ebben. Azóta is szívügyem ez a tevékenység. Sőt ké-
sőbb az evangélikus egyházban is vállaltam feladatokat. 

A múltban sokszor feltették nekem a kérdést: „Nem 
félsz, hogy ebből a »hit-dologból« bajod lesz?” Hagy-
tam, hogy a választ megadják maguknak azzal, hogy 
látják az életemet. Isten közelében meghal a félelem 
– ezt vallottam és vallom a mai napig.

Mai szemmel nézve abszurdnak tűnhet, hogy a 
munkahelyemről minden évben elküldtek valamilyen 
„átnevelő” szemináriumra. Ezeknek semmilyen ha-
tásuk nem volt rám. Közben viszont rendíthetetlenül 
szerveztem tovább az evangélikus közösséget. Sok-sok 
istenélményt éltem át a gyülekezetben. Feleségemet 
is úgy ismertem meg, hogy a háziasszonyom mond-
ta (albérletben laktam); menjek el a budahegyvidéki 
evangélikusok közé, nézzek ott körül… Több mint öt-
ven éve vagyunk házasok – mai napig együtt járunk 
a vasárnapi istentiszteletre.

Az esküvőm előtt a lelkészem megkérdezte: „Mik-
lós, hogy képzeled az életedet?” Azt válaszoltam: 
„Krisztus gyermekeként, szakmailag pedig, hogy 
mindig többet tudjak, mint ami szükséges.”

Isten gyermekének tartom magam, Isten kegyelmé-
ből, Jézus Krisztus szeretetében, mindig mindenütt – a 
családban, a gyülekezetben. A fogyasztói társadalom 
és a keresztény etika közötti ellentmondások miatt sok 
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az ütközési pont. Szükséges a nyitottság. Hozzáállásom 
azonban e tekintetben változatlan: soha ne köss olyan 
kompromisszumot a világgal, ami nem fér össze a keresz-
ténységgel, ami ellenkezik hitbeli meggyőződéseddel. 

Semmivel nem vagyok különb másnál, az Isten 
különb. A hívő ember mindig látja, hogy Isten jelen 
van a világban. Számára bizonyosság, hogy Krisztus 
követésének van jövője. 

Az életem egy olyan utazás, amelyben két nagy aján-
dék van: a nagy koffer – ez az örök élet ajándéka – és a 
kis koffer, amelyben az úti elemózsia van. Ezt már gye-
rekkoromtól így láttam, hogy az e világi létezés csak 
töredéke annak, ami az örök élet. Sokat nem tudunk 
a magasabb valóságról, csak elképzeléseink lehetnek, 
de azt biztosan tudhatjuk, hogy valamilyen formában 
újra együtt leszünk Isten szeretetében. Ott, ahol nem 
lesz bűn, harc és félelem. Mert ha porrá égünk is, meg-
győződésem, hogy Isten memóriájában mindegyikünk 
számára van egy „rekesz”. Isten azt ígérte, feltámaszt 
minket egy napon, és az ő valósága a szeretet.

Most, hogy a nyolcvanadik életévemen is túlléptem, 
sokszor kérem Istent, hogy engedjen felkészülni a ha-
lálra. Olvasom a Bibliát és a teológiai irodalmat. Reggel 
és este imádkozom – másokért, a gyülekezetért is – az 
Útmutató szerint, hol a feleségemmel együtt, hol a ma-
gányban. Készülök. Az istentiszteleteket lezáró ároni 
áldás pedig megadja a bizonyosságot, hogy az Istennek 
én is fontos vagyok, mert felém fordul és megáld. 

De bármiről is legyen szó az életemmel kapcsolat-
ban, az első mindig a Krisztus.
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„Ki vagyok én?”
Udvaros Béla 
színházrendező

„Mert a törvény Mózes által adatott, a kegye-
lem és az igazság Jézus Krisztus által jelent 
meg.” (Jn 1,17)

Ars poeticám Tamási Áron Hegyi patak című művéből 
való. Két székely góbé így erősíti egymást: „… nekünk 
bé kell tölteni reménységgel a világot, amely minden 
percében a kezdet és a vég.”

„Ki vagyok én?– vagyis azt kérdezed, hogy van jelen 
Isten ebben a hosszú életben?

Életem kész regény.
1925. január 10-én születtem Budapesten. Apám, 

Unger Béla, aki lébényi sváb családból származott, 
vallásos, evangélikus ember volt. Hatévesen vesztet-
tem el, így még emlékképeim sincsenek róla. Annyit 
tudok, hogy 1913-ban érettségizett a híres fasori gim-
náziumban, de a bölcsészkarról egyenesen a háborúba 
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vitték. Amikor kitört a lenini forradalom, már a cári 
haderők fogságában volt, a kommunisták pedig egy 
még sötétebb fogolytáborba hurcolták. Innen – éle-
te kockáztatásával – hazaszökött. Néhány évig még 
a Hazai Bank angol-német levelezőjeként dolgozott, 
de a háborúban átélt szörnyűségek miatt egészségi 
állapota annyira leromlott, hogy a szövődményekből 
nem tudott felépülni.

Anyám, Mautner Ilona zsidó. Apám vette rá, hogy 
vizsgázzon le evangélikus hittanból. Így kapott ke-
resztlevelet egy hathónapos előkészítő után, szintén 
a fasori templomban. Én már evangélikus szülők gyer-
mekeként láttam meg a napvilágot. Ekkor még nem 
lehetett tudni, hogy a zsidótörvények idején majd ezek 
a keresztlevelek mentenek meg minket.

Tizenhárom évesen konfirmáltam. Az egyik órán, 
amikor Kemény Lajos esperes épp az úrvacsora je-
lentését magyarázta, felkiáltottam: �Tiszteletes úr, 
ez a Jézus az én emberem! Báránysült volt az utolsó 
vacsorán és vörösbor?! Nem böjtölt, és közben meg-
áldotta az egész isteni népet?!� Nekem akkor, gyerek-
fejjel nagyon megtetszett Jézus. Nem sejthettem, hogy 
ez a kamaszkori csínytevésként elkövetett „beszólás” 
az életem folyamán eleven erővé válik. A gondolat 
valóságosan megnyílt: az Ige testté lett. Ettől a naptól 
kezdve komolyan vettem a Bibliát. A szent könyvet, 
melyet apám hagyott rám. „Én én veletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20)

Sokan gondolják úgy, hogy szeretik az Istent, és 
ezért imádkoznak hozzá. Én is így hittem, mígnem 
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ráébredtem, hogy Isten az, aki szeret, s hogy szere-
tetét a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekben is 
megtapasztalhatom.

„Ki vagyok én?”– az évek során lassan megértettem, 
hogy a vallások mind Isten kegyelméből vannak. Én 
kamaszként nyertem magamnak egy Jézust, aki tö-
kéletesen az Isten képviseletében élte, éli az életét. Ő 
az én példaképem. Az evangélium jelentése örömhír. 
„Nekünk bé kell tölteni reménységgel a világot, amely 
minden percében a kezdet és a vég” – így írta ezt atyai 
barátom, Tamási Áron.

Evangélikus hitemben megerősített későbbi talál-
kozásom Luther Márton tanításaival. Ettől kezdve már 
tudatos evangélikus voltam. Megértettem, hogy ez az 
Ágoston-rendi szerzetes nem új vallást akart alapítani, 
hanem a visszásságoktól akarta megszabadítani az 
egyházat, mégpedig élete kockáztatásával. Ez volt az 
én megtérésemnek a második, már felnőttkori lép-
csője. A hitben úgy maradtam benne, hogy a Bibliával 
tartom az erős, megrendíthetetlen kapcsolatot.

A Rákosi-korszakban, 1951-ben otthagytam a Színház- 
és Filmművészeti Főiskolát, mert kiváló tanáraimat 
– Oláh Gusztávot, Kárpáti Aurélt, Nagyajtai Terézt – 
egyik napról a másikra kirúgták. Ezután a Vígszín-
házhoz, az akkori Magyar Néphadsereg Színházhoz 
kerültem mint ösztöndíjas rendező. 

Már a Nagy Imre-korszakban, 1953-ban ismertem 
meg Dévay Camillát, a nagy tehetségű, csodálatos 
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szépségű színművészt. Akkor szabadult a kistarcsai 
internálótáborból. Hat évig volt koholt vádak alapján 
kitelepítve, és csak 1975-ben rehabilitálták. Talál-
kozásunk után egy évvel megszületett gyermekünk, 
Dorottya, akit evangélikusnak kereszteltünk. Ekkor 
még nem voltunk házasok, mert Camilla ellenezte. 
Tudta jól, hogy mi vár ránk, hiszen kiszabadulásakor 
Aczél György levélben értesítette, hogy soha életében 
ne próbáljon színpadra lépni, mert egész életére eltil-
tották. Én azonban nem tudtam belenyugodni abba, 
hogy ne tegyük családunkat Isten kezébe. Camilla is 
keresztény volt, katolikus. �Össze kell házasodnunk” – 
mondtam. A polgári esküvő után így egyházi esküvőt 
is tartottunk. Sík Sándor piarista szerzetes esketett 
minket, szinte barátilag, a két édesanya jelenlétében. 
A színházban viszont be kellett mutatnom a papírt, 
hogy megszűnt a nőtlenségem. 

Feleségem félelmei beigazolódtak. Öt nappal az es-
küvő után kirúgtak a színházból, engem pedig végleg 
eltiltottak a színházi rendezéstől. Semmink sem volt. 
De Isten olyan barátokat adott, hogy mégsem nélkü-
löztünk egyetlen napot sem. A Népművelési Intézet 
igazgatójától kaptam öt gyári megbízást irodalmi 
színpadi rendezésre, és hirtelen sokkal több lett a fi-
zetésem, mint előtte. Egy napig sem voltunk kenyér 
nélkül! A színészeim gyári munkások voltak a Magyar 
Optikai Művektől, a Kőbányai Szerszámgépgyártól, 
az Oriontól. A próbákra, előadásokra sokszor eljött a 
feleségem, és egyszerre csak én lettem a csoda, hogy 
ilyen szép családom, kiteljesedett életem van. Én pedig 
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folyton csak hálát adtam Istennek, hogy mennyire 
vigyáz ránk és gondoskodik rólunk. Soha egy percig 
nem kételkedtem a szeretetében. 

1957-ben az átmeneti rendezetlenségben három 
vidéki színház is jelentkezett, hogy mindkettőnket 
szerződtetni akar. Tizenhat évig voltam rendező Kecs-
keméten, de dolgoztam Szegeden is, majd később – tíz 
évig – Békéscsabán.

„Ki vagyok én? Hány életem van?” – Nyugdíjba vonu-
lásomat követően váratlanul új lehetőségek nyíltak 
meg a számomra. Hatvanéves korom után önálló iro-
dalmi estekkel kezdtem bejárni az országot. Több mint 
ezerhatszáz ilyen előadást tartottam könyvtárakban, 
egyházi gyülekezeteknél. Ezek az előadások – melye-
ken többek között Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, 
Ady Endre, Babits Mihály, Németh László műveiből 
válogatok – olyan sikeresek, hogy a mai napig hívnak.

Evangélikus egyházunkhoz kötődő hitéletem újabb 
lépcsőfokát és egyben csúcspontját – nyugodtan mond-
hatom, betetőződését – a rendszerváltás után éltem át. 
1990-ben a Magyar Protestáns Közművelődési Egye-
sület – melynek az evangélikus Szentágothai János 
professzor volt az elnöke, alelnökei pedig Nemes-Nagy 
Ágnes költő és az unitárius ifjabb Bartók Béla voltak 
– közgyűlést tartott. Az esemény helyszíne a fasori 
gimnázium volt, amelyet akkor kapott vissza az evan-
gélikus egyház az államtól. És ott, azon a helyszínen, 
ahol apám érettségizett, én konfirmáltam, elmondtam 
a tervemet egy új, keresztény magyar nemzeti színház 
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megalapításáról. Hogy ebben a szétzüllött színházi 
világban végre méltó módon bemutathassunk a ha-
zai közönségnek olyanokat, akiket a kádári világban 
negyven évig nem engedtek játszani. 

Ifjabb Bartók Béla azonnal letett egy jelképes ösz-
szeget az alapításra… Mindenki üdvözölte a későbbi 
Evangélium Színház megalapítását, amelyet három 
protestáns egyház – a református, az evangélikus és az 
unitárius – fönnhatósága alatt hozhattam létre. A kö-
vetkező húsz évben olyan szerzőktől is bemutattunk 
feledésre ítélt darabokat, mint Tamási Áron, Németh 
László, Illyés Gyula. De Nyírő József, Hubay Miklós, 
Szabó Magda soha nem játszott művei is színpadra 
kerültek. Búcsúzóul pedig – 2009-ben – rehabilitáltam 
Madách Imre Az ember tragédiája című művét. Az utol-
só kép Istennek a tetőfokról Ádám felé lenyúló keze. 
Ezzel a képpel zárult az én két évtizedes korszakom.

De Isten szeretete oly végtelen és oly kifürkész-
hetetlen, és oly gazdagon megáldja a benne bízókat, 
hogy ez a 2009-es időpont is csak kezdetét jelentette 
egy látszólag nyugdíjas korszaknak. Hiszen ekkor, 
nyolcvanöt évesen kezdődött írói karrierem. Bizto-
san tudtam, hogy Isten most arra késztet, hogy írjak. 
Elhatároztam, hogy újra, folyamatosan elolvasom 
Shakespeare mind a harminchét drámáját. Kiemelem 
belőlük azokat a bölcsességeket, az életszemléletből 
fakadó gondolatokat, amelyek révén a világkultúra 
egyik legnagyobb alkotója lett. Mindezt egy könyv-
ben gyűjtöttem össze, melynek a Breviárium címet 
adtam. A válogatás, melyet A velencei kalmárról szóló 
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tanulmányom zár, és amelyet saját utolsó megtakarí-
tott pénzemen adtam ki, olyan nagy, nem várt siker 
lett, hogy felkeresett a Nap Kiadó vezetője azzal, hogy 
mindegy miről, csak írjak! Így születtek meg újabb 
köteteim, a Molière tragikuma, majd az Evangélium 
Színház húsz évét, harminc bemutatóját áttekintő ki-
advány Egy kis nemzeti színház címmel.

„Ki vagyok én?” – A nyolcvankilencedik születésnapom 
éjjelén történt egy furcsaság. Éjfél felé hangot hallot-
tam. Mintha Őrangyalom szólított volna, felriadtam, 
és tisztán, érthetően csengett a fülembe a következő 
mondat: „Te még nem olvastad Goethe Dichtung und 
Wahrheit című könyvét.” Azonnal felkeltem, és persze 
tudtam, hol kell keresnem a könyvespolcomon. El-
kezdtem hát olvasni a Költészet és valóságot. Egyszerre 
csak eljutok addig a részig, amikor az evangélikus 
költő az életrajzában beszámol arról, hogy még nem 
olvasta el Mózes öt könyvét. Hirtelen megértettem 
az üzenetet: hiszen én sem olvastam! Most pótolom, 
és mindennap jegyzetelek, kiírom az igéket, amelyek 
megérintenek. Ki tudja, talán lesz még ebből is egy 
új könyv, vagy beleszövöm egy életrajzi regénybe az 
újonnan tanultakat?

Már a kilencvenedik évet is betöltöttem, és nyu-
godtan mondhatom, hogy hitbeli életemnek soha nem 
volt akadálya félelem. Evangélikus vallásosságom a 
hosszú évek alatt erős keresztény hitté alakult. Ho-
gyan is lehetne ez másképp, ha az én emberem Jézus 
Krisztus! Azután Goethe figyelmeztetett, hogy vegyem 
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magamhoz az Ószövetséget is. Sokszor visszaemlé-
kezem ifjúkorom nagy tanítójára, Keken Andrásra is, 
a szintén internált, majd segédmunkásként dolgozó 
evangélikus lelkészre, aki rettenthetetlen szívvel bí-
zott mindvégig Isten gondoskodó szeretetében.

Mégis, egyszer életemben volt részem halálféle-
lemben. Ez 1956. október 25-én történt. Ezen a napon 
a Parlament előtt a Kossuth téren összegyűlt vagy 
tizenöt-húszezer ember, hogy tiltakozzanak Rákosi 
és Gerő kommunizmusa ellen. Egyre csak kiabálták, 
hogy „Vesszen Gerő! Vesszen Rákosi!” Ekkor már két 
napja győzött a forradalom. Mi Camillával álltunk a tér 
közepén, amikor a Földművelődésügyi Minisztérium 
tetejéről az ÁVH-sok hirtelen sortüzet nyitottak a tö-
megre. Hogy védjük magunkat, a Rákóczi-szobor mellé 
kuporodtunk. Feleségemet, aki az ijedtségtől elájult, a 
testemmel védtem. Amikor mintegy másfél óra múltán 
felszedelődzködtünk, magam körül már mindenfe-
lé csak halottakat, sebesülteket láttam. És egyszerre 
csak rávetült tekintetem a Rákóczi-szobor talapzatán 
lévő latin feliratra: Cum Deo pro Patria et Libertate – 
„Istennel a hazáért és a szabadságért”. A halálfélelem 
pillanatában is megerősítést kaptam: evangélikusnak 
születettem és magyarnak. Gyerekkoromban elvesz-
tettem az apámat, tizennégy éves korom óta magam 
tartom el magam. De Isten egész életemben segített. 
Soha nem hagy magamra. Ő tartja kezében az életemet.

Ex Deo nascimur (Istentől születünk), in Christo 
morimur (Krisztusban halunk meg), per Spiritum 
Sanctum reviviscimus (a Szentlélektől újra élünk).
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Azok a napok
Bakay Péter 
cigánymissziói referens

„Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meg-
gazdagodtam, és nincs szükségem semmire; 
de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a 
szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: 
tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított 
aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, 
hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezí-
telenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend 
a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem 
és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!” 
(Jel 3,17–19)

Krisztus úgy mutatkozott meg az életemben, mint 
sarokkő: akár én esem rá, akár ő esik rám, az ember 
mindenképpen szétroncsolódik, és utána döntenie 
kell, hogyan tovább. 

Volt egy elementáris élményem gyerekkoromban, 
nyolcévesen, mely következésképpen életem mostani 
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szakaszához vezetett. Keresztény családban nőttem 
fel. Az evangélikus hagyomány szüleim, nagyszüleim 
révén úgy vett körül, mint természetes élettér, evi-
dencia. Apám bíró volt, és így sokak életéről döntött. 
Egy napon csomagot hozott neki a postás. Az akkor 
megjelent cigány nyelvkönyvet rendelte meg, nem a 
hatalom gyakorlásáért, hanem a megértésért. Ez a 
hozzáállás felkeltette bennem is az érdeklődést a ci-
gányok iránt, a szimpátiát. Azt az egyértelműséget, 
hogy szerethetők, és hogy lényegem szerint én sem 
vagyok más. 

Kecskeméten, ahol éltünk, csak néhány száz evan-
gélikus volt, így e közösség tagjaként jelentkeztem 
a római katolikus Piarista Gimnáziumba. Ritkaság-
számba ment, hogy protestánst is felvegyenek. Itt erő-
södött bennem kamaszként a késztetés, hogy akár 
filozófiailag, akár természettudományosan, de végére 
járjak ennek a „dolognak”, ami az emberiséget évezre-
dek óta foglalkoztatja. Tizennyolc évesen jött el annak 
az ideje, hogy úgy kezdtem el forgatni a Bibliát, hogy az 
élő és nekem szól. Bizton éreztem, hogy ez nem olyan 
„valami”, mint az ateizmus, gondolat a gondolatért, 
hanem egészen konkrétan az én földi életemről, az 
én örök életemről van benne szó. 

Elkezdtem rendszeresen járni keresztény közös-
ségekbe. Nemcsak az evangélikusba, de elmentem a 
katolikusokhoz, a baptistákhoz és a református gyüle-
kezetbe is. Emlékszem, volt egy Ficsor Ervin nevű bap-
tista orvos, a város másik végén lakott, és hajnalban 
keltem, hogy odaérhessek a hat órakor nála kezdődő 
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imaközösségbe. Ez a hetvenes években volt, mélyen 
a kommunizmusban. Elgondolkoztatott a tapaszta-
lat, hogy egyrészt van ez a külső, elnyomó rendszer, 
másrészt pedig – kontrasztként – a megtért, örömet 
sugárzó Krisztus-követők. Ezek az emberek azt köz-
vetítették számomra, hogy szabadok. Egyszerűen és 
teljességgel: szabadok. 

Érettségi után felkeresett egy volt piarista osztály-
társam. Nem sokat teketóriázott, kijelentette, hogy 
találkozott Krisztussal. És megnéztem az életét… és 
rengeteget beszélgettünk, és ez nem egyháziaskodás 
volt vagy családi hagyomány. Három hónapos, nagyon 
intenzív időszakra emlékszem. Elkezdtem a saját léte-
zésemet is figyelni, hogy mi az, ami Isten és közöttem 
van, mi választ el tőle. Tudtam, hogy szabadságra va-
gyok hivatva, de még nem voltam szabad.

Jövőmre nézve sok mindent kellett mérlegre ten-
nem: lányok, családtól való leszakadás, egyéni útke-
resés és egyfajta társadalmi kitekintés is. Megállapí-
tottam, hogy a történelem során – francia forrada-
lom, negyvennyolcas szabadságharc, ötvenhat… – a 
szabadság mindig csak fellángolt, de a valódi élmény 
a maradandó és ténylegesen előrevivő társadalmi lép-
tékű változás nem következett be.

Vívódtam, hogyan tovább. Ekkor már rendsze-
resen olvastam a Szentírást. Addig soha könyvben 
semmit alá nem húztam, nem így annak idején az Új-
szövetségben. A Jelenések könyvében a hét kisázsiai 
gyülekezetnek írt levél tökéletes látlelete Krisztus 
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követésének. És szólt nekem ez az ige, ez a nagyon 
erős felszólítás, hogy kezdj el másképp élni, másképp 
látni. Eleve a megtérés – metanoia – azt jelenti: a látás, 
a gondolkozás megváltozása. Nemcsak az iránya, de a 
távlata, nemcsak térben, de időben is. Ráeszméltem, 
hogy a bűn kérdése Isten és ember kapcsolatában kar-
dinális jelentőségű, de éppúgy ember és ember között 
is kulcskérdés. Manapság sokszor teljes mértékben 
negligáljuk a bűn kérdését. Pedig a helyes útra nem 
lehet másképp rátérni. Bűneink felismerése nélkül 
Isten nem tud aktivizálódni az életünkben. 

Mindig is tisztában voltam a képességeimmel. Teljesen 
átlagosnak tartottam magam, mégis az a kijelentés 
fogott meg az igében, hogy az ember semmit nem tu-
lajdoníthat magának, az élete egyetlen szakaszában 
sem. Semmit nem hozunk és nem viszünk magunkkal. 
„Vedd észre, hogy meztelen vagy, hogy semmid nin-
csen, legfeljebb a bűneid.”

Minél inkább megvizsgáltam az életemet, annál in-
kább felismertem, hogy a szívemben hordoztam a bű-
nöket, a lenézést, az irigységet, a haragot… Még ha ezek 
nem is mind öltöttek konkrét formát, de bennem voltak. 
„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyá-
tok tökéletes!” (Mt 5,48). Hol voltam én ettől tizennyolc 
évesen, tele vívódással az útkeresés folyamatában?!

A szabadság és a bűn kérdése mellett megfogott Jé-
zusnak a hatalomról alkotott teljesen egyéni meg-
közelítése. Nemcsak a nagyhatalmi, de a hétköznapi 
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alá- és fölérendeltségi viszonyban is útmutató. Hiszen 
a történelem során kis és nagy diktátorok jönnek-men-
nek körülöttünk, erőszakkal vindikálják maguknak a 
jogot arra, hogy tönkretegyék milliók életét, miközben 
rabságban tartja őket a megszerzett hatalom. 

Krisztus nem a hatalom megszállottja, hanem 
ténylegesen maga az örök hatalom. Dicsősége betölti 
a mennyet és a földet. „Nekem adatott minden hatalom 
mennyen és földön…” (Mt 28,18) – mondta magáról, és 
mégis le tudott mondani.

Ahogyan így lépésről lépésre vizsgáltam az élete-
met, lassan felismertem, hogy mi az, ami nem tartozik 
Krisztushoz, mígnem azt tudtam mondani: „Uram, 
itt vagyok. Nem tudok adni neked semmit, de min-
dent kész vagyok átélni azért, hogy oda tartozhassak, 
ahová igazán tartozom, ahol a helyem van, eredendő 
módon.” És bekövetkezett a csoda. Mert a megtérés 
nemcsak emberi döntés, hanem ott van benne Isten. 

Kaptam egy kazettát. Egy holland igehirdető pré-
dikált rajta, és ebben hangzott el egy mondat: „Isten 
a háta mögé vetette a bűnödet, amiről soha többé meg 
nem emlékezik.”

Harmincnyolc év távlatából is kristálytisztán em-
lékszem, amikor a tudat, az akarat és Isten Szentlel-
kének a közös ténykedése révén magaménak tekint-
hettem Isten megbocsátását: a döntés pillanatát az 
üdvösség pillanatának élhettem meg! De nem akarom 
azt mondani, hogy ez az én teljesítményem volt, mert 
Isten munkálja az akarást is. 
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Emlékszem, más emberként álltam fel. Mint aki tény-
leg átélte a szabadulás örömét. Közvetlenül utána be-
mentem a városba. Naplemente volt, olyan, amilyet 
már jó párszor átéltem. De a nap most vörösebben 
izzott, színesebbnek láttam, élőnek, valóságosnak, és 
tudtam, hogy csodálatos ez a világ! Ünnepelt minden 
mindent!

Egy folyamat eljutni a megtérésig, a másik, amikor 
az ember a hatása alatt áll… Akkor ez volt az élmény. 
És ehhez az élményhez úgy térhet vissza az ember, 
mint ahogyan a zsidók mennek vissza az egyiptomi 
kiszabaduláshoz, vagy ahogyan Luther a megtérésé-
hez. Egyszerre csak bizonyosságként éltem meg, hogy 
átléptem a küszöböt. Mert ha a küszöbtől csak egy 
centire vagyok, akkor is távol vagyok…

Jézus mondja a Hegyi beszédben: „Menjetek be a 
szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, 
amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon 
járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely 
az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.” 
(Mt 7,13–14) Ez az egy kapu van, és ezen át kell lépni. 
Lehet vallásoskodni meg jótékonykodni, meg pózokat 
felvenni, meg szerepeket játszani, de a keskeny útnak 
a széles úthoz csak annyi köze van, hogy a szélesből 
ágazik le. Sajnos az ember a megtérés által sem válik 
tökéletessé, épp ezért nem is naponként, hanem percen-
ként kell megtérni, mert nagyon erős a világ szívóereje.

Ettől kezdve nem volt kérdés számomra, hogy lelkész 
leszek. Embermentő személyes küldetéstudattal men-
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tem a teológiára. Ebből az időből emlékszem egy meg-
tapasztalásomra. A Balatonnál utaztam vonattal, és 
volt egy partszakasz, ahol a vágány szinte a strand 
mellett vezetett. Ahogy néztem az elsuhanó tájat, a 
fürdőzőket, hirtelen nem láttam mást, csak a teste-
ket, ezt az egész mulandóságot – és pontosan tudtam, 
szinte bizonyosságként, hogy mindnyájan megmene-
kítésre vagyunk ezen a világon.

Ahogy múlik az idő, Krisztus iránti csodálatom 
egyre csak nő. Igen: Krisztus kiapadhatatlan forrás.

Bármely elemét kaparjuk meg a mai világnak, ki-
bogozhatatlan káoszba ütközünk. És akkor itt van 
ez a szerény tanító, aki néhány embernek átadta a 
látását, meghalt a legnyomorúságosabb körülmények 
között, és azt látjuk, hogy ő a maradandó, és csak úgy 
lenne szabad élni, ahogyan ő élt. Az ő áldozata mutatja 
meg számunkra, hogy önfeláldozás, önátadás nélkül 
nincs jövője a világnak. A megtérésnek is van egy ilyen 
mozzanata. Jézus azt mondja: „Ha valaki énutánam 
akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként 
a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja 
menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét 
énértem, megmenti azt.” (Lk 9,23–24)

Mindenki, akinek személyes találkozása volt Jézus-
sal, úgy éli meg, hogy Krisztus egyre fényesebbként, 
egyre hatalmasabbként ragyog előtte és benne. 
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Akiért a harang szól
Szabó Andrásné Lambada Mária 
háztartásbeli

„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressé-
tek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. 
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint 
ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim 
vagytok, ha azt teszitek, amit én parancso-
lok nektek. Többé nem mondalak titeket szol-
gáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az 
ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, 
mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, 
tudtul adtam nektek.” (Jn 15,12–15)

Nekem az, hogy megtértem, azt jelenti, hogy teljes 
mértékben megváltozott az életem. Mert azelőtt na-
gyon nyers voltam. Jézus segített megszabadulni a 
csúnya beszédtől, nem ellopni a mások dolgait. Azóta 
szebbnek látom a világot. Az ember egyszerre csak föl-
fedezi az új életben az új szépségeket, azokat, amiket 
azelőtt nem vett figyelembe. Azóta nem versenyzek 
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senkivel. Régen nem elégedtem meg azzal, amim van. 
Magyarul irigy voltam, hogy nekik miért van, nekem 
meg miért nincsen. 

Én azelőtt is kerestem az Istent, a helyemet. Mert 
mi, cigányok úgy nőttünk föl, hogy Istent ismertük, 
szerettük, de Isten nevében cselekedtük a rosszat is. 
Mi azt hisszük, hogy ha elmentünk valakinek a kert-
jébe lopni – mondjuk tyúkot –, és nem száz tyúkot 
loptunk, csak egyet vagy kettőt, és nem rámoltuk ki az 
egész ólat, akkor a Jóisten nem bánt bennünket, mert 
tudja, hogy szükségünk van rá. Mindig azt mondtam, 
hogy nem ver meg a Jóisten, mert nem lopok többet, 
csak annyit, amire szükségem van. Mert tényleg na-
gyon szegény voltam.

Azelőtt szitkozódtam, átkozódtam, arra kértem a 
Jóistent, hogy „Vakítsd meg, hogy ne lássa, mit lopok!” 
Nem gondoltam arra, akitől loptam, csak azt, hogy 
neki van, nekem meg nincs. Ez megtörtént, én ilyen 
voltam, és ez szűnt meg…

Volt olyan is, hogy hazavittem a dolgokat, és aztán 
néztem, hogy minek is vettem el – például a Köszörű-
gépgyárból a csavarokat, ha takarító voltam, a mosó-
szert, a mosogatószereket –, de semmi lelkiismeret-
furdalásom nem volt.

Anyám nem így nevelt. Annyira hívők voltak a 
szüleim, hogy ha volt egy halott, azt mondták: Isten 
visszahozza a halottat, visszajár az enni meg inni. 
Rendesen raktak neki a temetés után a konyhaasztal-
ra cigarettát meg enni-innivalót. Felnőtt fejjel most 
már tudom, hogy valaki bejárt és megevett mindent, 
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meg elszívta a cigit, de annak idején mi ezt elhittük. 
Anyám, aki napszámba járt, mindig azt mondta: „Ne 
lopjál, kérjél!” Akkor, a Kádár-korszakban nem pénz-
zel fizettek, hanem szalonnát hozott haza anyám, meg 
kis babot, krumplit. Anyám nem lopott. Én gyerekko-
romban tanultam meg a csenéseket, de anyám min-
dig azt mondta, ha rajtakap, pálcával nagyon megver. 
Nagyon fiús típus voltam, verekedtem, háborogtam.

Az én szüleim korán elváltak, utána jött a nehéz 
sorsunk. Apám elég kurvás volt, anyámat ütötte-verte, 
aztán szétszóródtunk. Hun a máminál voltunk, hun az 
egyik nagybátyámnál, hun a nagynénémnél. Hárman 
vagyunk édestestvérek, nem volt ránk figyelve – hét-
éves koromig volt gyerekkorunk. Utána kezdődött el 
az én zsiványéletem. Csavarogtam. Tizenegy évesen 
magam kértem Gyönkön, hogy vegyenek fel állami 
gondozásba. Onnan Hőgyészre vittek. Mondtam, hogy 
félek hazamenni, mert ütöttek, vertek.

Nagyon korán kezdtem el dolgozni, napszámoztam 
először, aztán elvittek takarítani házakhoz…

Tizenöt éves koromban kezdődött el, hogy kérdez-
gettem, miért ver engem a Jóisten? Ha van Isten, miért 
nem segít? Hát mikor jön el, amikor látja már, hogy mit 
szenvedek, mit kínlódok? Sokszor csak úgy eszembe 
jutott, hogy Isten, Isten, Isten –, de aztán mindig gon-
doltam, hogy nem szeret engem, mert hagyja, hogy 
üssenek, verjenek, hagyja, hogy lopjak, hogy megaláz-
zanak. Nem kaptuk meg mi a gyerekkori szeretetet. 
Lehet, hogy azért adta Isten nekem azt a nagy szíve-
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met, mert nekem is „gyereklelkem” van – én nagyon 
tudom szeretni a gyerekeket.

Cigány vagyok, és nem is szégyellem. Nekem az nem 
fáj, ha valaki azt mondja: „cigány” – én arra büszke 
vagyok. Ma urizálnak a cigányok, ha azt mondják: ro-
ma. Ki minek született, vállalja fel. A Jóisten így szeret 
minket, amilyenek vagyunk. Oláh cigánynak szület-
tem és annak fogok meghalni, és ezt büszkén vállalom. 
Azt mindig is éreztették velünk a magyarok, hogy a 
cigánynak többet kell dolgoznia. De a Kádár-rendszer-
ben megtehettem, hogy ha az egyik munkahely nem 
tetszett, átmentem egy másikba. A munka folyamatos 
volt az életemben. Akkor divat volt vándorolni egyik 
munkahelyről a másikba, volt nekem háromnapos 
munkahelyem is. Olyan nem volt, hogy nem vettek 
fel, mert cigány vagy.

Már asszony voltam és sokat keseregtem. Sok hibát 
azért követtem el, hogy figyeljenek rám. Verekedtem, 
háborogtam, hogy a középpontban legyek.

Börtönben is voltam tizennyolc évesen. A diszkó-
ból vittek el, közveszélyes munkakerülésért. Akkor 
még egész más világ volt. Akkor büntették, hogy nem 
dolgoztam. Ha valaki annak idején azt mondta vol-
na nekem, hogy azért fizetnek, mert itthon vagyok, 
kiröhögtem volna. Húsz napot voltam zárkaféleség-
ben Székesfehérváron. Mély sebet hagyott bennem. 
Annyira, hogy többet nem kívánkoztam ilyen helyre. 
Mondtam, inkább a halál, mint a börtön. Most ötven-
négy éves vagyok, nem is érzem magam vén nyanyá-
nak.
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Hol hittem Istenben, hol nem. Imádkozzál! – mond-
ták nekem a cigányok. Ha vészhelyzetben voltam, 
mindig azt mondtam, hogy a mámi, az öreganyám 
vigyázott rám – anyámnak az anyja nagyon szeretett, 
Isten nyugtassa –, de ma már tudom, hogy Jézus fogta 
a kezem.

Edda-koncertre jártunk, meg a Piramisra, meg 
a Beatricére. Hát csöves voltam, csöveztem. Vegye-
sen voltunk fiúk, lányok, cigányok, magyarok, bajom 
nem volt soha, vittek magukkal, mint a kis bütyköt, 
a Picurt. Hoztam nekik a borokat meg a söröket, volt 
ilyen babos kendőnk is. Koldultuk a bélásokat, abban 
én főszerepet játszottam.

Itt lakok már harmincnyolc éve Sárszentlőrincen. 
Nyolc éve körülbelül, hogy idejött a Bakay Péter, és 
ment ez a cigány bibliakör. Hallottam én róla, hogy a 
cigányokat tanítja, de ment a féltékenység is, hogy ki-
vel beszél, meg kit szeret. Mára a cigányok elfogadják. 

Van a Mari, akivel nagyon jó barátságban voltam. 
Történt vele egy nagy tragédia, hogy a fiatal gyereke 
felakasztotta magát, és csak a hit által tudta elviselni 
ezt a nagy tragédiáját. Beszélt nekem Istenről. Akkor 
ő már régóta járt a templomba, és amikor Istenről 
beszélgettünk, hát az olyan jó érzés volt. Olyan meg-
nyugtató volt a Mari, amikor a közelemben volt. Akkor 
én még nem tudtam, hogy mi ez, csak olyan jó volt a 
társaságában. Mindig mondta, hogy: „Marikám, téged 
is szeret a Jóisten, és azt akarja, hogy velünk legyél.” 
Én tiszteltem a Marit, hogy jár a templomba, és ez 
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által föl tudja dolgozni a fia halálát. És észrevettem 
rajta, hogy sokat változott. Akkor már gondolkodtam, 
hogy mitől változott ez így meg. Nem volt ő rossz, csak 
korábban mocskos szája volt. És abbahagyta! És ha 
kibotlott egy csúnya szó a száján, mindig azt mondta: 
„Jaj, drága Jóistenem, bocsásd meg a bűneimet!” Ki 
akartam gúnyolni, de láttam, hogy imádkozott. Egye-
dül volt otthon és olvasott, olvasott. És mondta, hogy 
ne beszéljek, mert imádkozik. És még azt is mondta, 
hogy „Drága Jó Istenem, segítsd meg a Marit is”. Én 
meg mondtam: úgy legyen! Egyre többet kerestem a 
társaságát, mert olyan jó volt vele elbeszélgetni, mert 
nem a pletyka volt, hogy ez ezt csinálta, az meg amazt, 
hanem mindig valami jót mondott a Mari. Aztán meg 
azt mondta: „Hála a Jóistennek, ezt csak a Jézusnak 
köszönhetem.” Na, akkor engem meg már megmotosz-
kált az, hogy csak nem rossz ez az Isten, ha ilyen jót 
tud cselekedni valakivel!

Akkor én már tudtam, hogy valami hiányzik itt 
nekem legbelül. Mert sínre jött az életem, már együtt 
voltam ezzel a jó emberemmel. Ő is cigány. Hála a Jóis-
tennek, rátaláltam, és már javában dolgoztam a cecei 
varrodában. Ott már nem loptam. Nem kellett éhez-
nem, akkor meg minek loptam volna, már nem érde-
kelt. Meg itt a magyarok megtanítottak kertészkedni, 
jószágot tartani. Van itt a faluban egy nagyon kedves 
asszony. Azt se tudtam, hogy kell fogni a kapát, az ő 
kezével tanultam meg. Akkor kezdtek már elfogadni 
a faluban. Mégis éreztem, hogy valami hiányzik. Mert 
kaptam már szeretet a jóemberemtől, a testvéreim-
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től, a faluban, valami mégis hiányzott. De a Marival 
mindig volt közös témánk, akkor már én is mondtam: 
„Mari te, tényleg van Isten.”

Hozott a Mari egy kazettát, dicséretet énekelt rajta 
a Bakay. Szerettem hallgatni. De akkor még azt mond-
tam, hogy be nem teszem a lábamat a templomba. Is-
mertem olyan magyart, aki ugyanúgy vedelt, csinálta 
a rossz dolgait, a bort ugyanúgy árulta az alkoholis-
táknak, aztán meg templomba ment. Akkor meg minek 
menjek én a templomba. Meg lenézték egymást, hogy 
ezen ilyen ruha volt, azon meg olyan.

Aztán csak hallgattam azt a kazettát, és tetszettek 
a dicséretek. És aztán elmentem a templomba cigány 
bibliaórára, hogy meghallgassam az énekeket. Néztem 
az arcok mimikáját, nem azt, hogy ki hogy volt öltözve. 
Gitározott a lelkész, az is nagyon tetszett. Elkezdtem 
járni, és egyre jobban éreztem magam. Beszélgettünk 
mint ismerős cigányasszonyok, és egyre többször éne-
keltük az „Áldott légy, Istenem”-et. Nekem azóta is 
ez a kedvencem. Aztán elkezdett beszélni a lelkész 
Jézusról.

Úgy öregedtem meg, hogy Jézusról nem hallottam 
semmit, mindig csak a Jóistenről. Jézusról senki sem-
mit nem mondott. 

Utólag sokan bevallották – hívő cigányok is –, hogy 
Istenhez a Jézuson keresztül lehet hozzájutni. Nagyon 
megérintett, hogy Jézus ilyen jókat cselekszik, hogy 
meggyógyítja a vakokat, a leprásokat… Meg amikor 
szedte maga köré a halászokat, mindenki otthagyott 
mindent, hogy kövessék. Akkor már odafigyeltem az 

Megtérés.indd   73 2015.12.01.   10:03:04



Szabó Andrásné Lambada Mária 74

imákra. Nem értettem sok mindent, de az első perctől 
kezdve, mint a kisgyerekek, jelentkeztem, hogy Péter, 
légy szíves, magyarázd el. Húzódott a bibliaóra. Lejött 
a mi szintünkre, a mi nyelvünkre, hogy fel tudjuk fog-
ni, hogy miről van szó. Akkor már kezdett érdekelni a 
bibliakönyv is. És elkezdtem olvasni otthon egyedül. 
Volt olyan, hogy tízkor meg tizenegykor is hívtam a 
lelkészt, mert tudtam, hogy sokáig dolgozik.

– Nem zavarlak? – kérdeztem.
– Attól függ, mi a kérdés.
– Bibliakönyvről – mondtam.
– Akkor nem.
Én most már úgy vagyok Jézussal, hogy napi szin-

ten beszélgetek vele. Ha szeretethiányom van, őt hí-
vom. Jézus az, aki nem hagy el, aki nem csap be, nem 
pletykál, nem adja tovább, és útmutatást ad. És amikor 
tiszta szívből imádkoztam, és elfogadtam, hogy Jézus 
feláldozta az életét az én bűneimért, akkor amit kér-
tem Istentől, ha nem is rögtön, de megadta nekem, 
pedig már rég elfelejtettem.

Engem Jézus irányít. Nekem ő az útmutatóm. Nincs 
olyan reggel, hogy ne köszönjem meg az éjszakát, hogy 
felkeltem, és hogy ne kérjem tőle a Szentlelket, a böl-
csességet és a helyes útmutatást. 

Rájöttem, hogy ha valakinek tiszta szívből adok, 
sokkal többet kapok vissza. Nem azt kérem, hogy a 
Jóisten adja oda azt az ötszázat vagy az ezret, hanem 
hogy mutassa meg, hova menjek. Adjon útmutatást, 
hogy becsületes legyek. Ma már nem szégyellek kér-
dezni. És ezért sem tudok elúszni, ezért van rend az 
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életemben. És senkivel el nem cserélnék, mert anya-
gilag szegényebb vagyok, de lelkileg gazdagabb. Azóta 
vagyok boldog: nem siránkozok, nem panaszkodok. 
Megbeszélek mindent a Jézussal. Sokan azt hiszik, 
bolond vagyok, de én beszélek az Istennel. Hálát adok 
minden percért az életemben, és imádkozom a nálam 
elesettebbekért, és a sorsomat leteszem az Isten ke-
zébe. És olyan napom még nem volt, hogy ő cserben-
hagyott volna!

Amióta így élek, mások veszik észre rajtam, hogy 
megváltoztam jó irányba. Jézus tanított meg engem, 
hogy elfogadjam magam. És nem kell frakk ahhoz, 
hogy bemenjek a templomba, csak tiszta legyen.

Hálát adok a Jóistennek, mert sokan akkor térnek 
meg, amikor nagy tragédia éri őket, én meg csak tud-
tam, hogy a lelkemből hiányzik valami. Isten hama-
rabb megtalált engem, mint én őt. Ő adja a számba a 
szavakat. Most más az életem, hálás vagyok minden 
napért.

Megtanultam megbocsátani. Jézus kiölte belőlem 
a gyűlöletet. Akit azelőtt megfojtottam volna egy ka-
nál vízben, azt elfogadom, hogy olyan, amilyen. Amit 
beszélek, azt már nem én mondom. Én ilyeneket nem 
tudok a saját fejemtől, ezt Jézus mondatja.

Mikor tudtam, hogy Jézus gyermeke vagyok, volt 
harc az emberemmel, mert mondtam neki, hogy min-
denről lemondok, de Isten szeretetéről nem.

A misszió nekem a mindenem. Szeretek Istenről, 
Jézusról beszélni, ők tanítottak meg az életre, és ez 
az élet az igazi, nem a régi. Ez az élet jó nekem. Jézus 
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közelében minden megnyílt nekem. Ha Jézus velem, ki 
ellenem? És ez igaz is. Ezt az életet én nem cserélném 
el senkivel semmiért. Mindent elvehetnek tőlem, de 
Jézust nem!

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a 
régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17)
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Imádkozz értem!
Csetneki Károlyné Marika 
körzeti nővér

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is 
segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogat-
lak.” (Ézs 41,10)

Ez az ige az én megtartó igém. Istenhez való ragasz-
kodásom akkor kezdődött, amikor tizennégy éves ko-
romban hirtelen elveszítettem az édesapámat. Nem 
volt beteg, de rengeteget dolgozott, sokat dohányzott, 
és egy napon kiment az udvarra, összeesett és meg-
halt. Ebben a szinte sokkos állapotban, amelybe ke-
rültünk édesanyámmal és a bátyámmal, a család és 
barátok mellett a pilisi Keveházi lelkész házaspár is 
erősített lelkileg bennünket. 

Az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után 
két évvel, húszévesen már férjhez mentem. Mind a két 
gyermekem születése nagyon nehéz volt. A lányomat 
a születése után négy napig intenzív osztályon tar-
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tották. Ebben az időben vigaszt nyújtott számomra 
a nagymamámtól kapott imádságos füzet. Kértem a 
mennyei Atyát, hogy segítsen, hogy el ne fogyatkozzon 
a hitem. Ma a lányom kétdiplomás közgazdász.

Bármilyen nehézség is történt az életemben, a leg-
első az volt, hogy imádkoztam. Megtapasztaltam, hogy 
vannak olyan helyzetek, amelyek megoldásához nem 
elég az emberi erő. Ezért is nagyon fontos számomra 
a mai napig megtartó igém. 

Ahogy cseperedtek a gyermekeim, viszonylag 
békés, nyugodt időszakot éltünk. Dolgoztam a pilisi 
háziorvosi rendelőben körzeti ápolónőként. Amikor 
a lányom egy fővárosi gimnáziumba ment tanulni, 
úgy döntöttünk, hogy én is felköltözöm vele Buda-
pestre. Az onkológiai intézetben kaptam állást, de 
csak néhány hónapig dolgoztam ott, mert lelkileg 
nem bírtam. Sajnáltam a betegeket, nem tudtam, ho-
gyan viselkedjek, hogy ne lássák rajtam, mennyire 
fáj nekem az, hogy milyen kiszolgáltatottak a keze-
lések után. Nem tudtam, hogyan vigasztaljam őket. 
És mintha Isten ezzel a tapasztalással is meg akart 
volna erősíteni. Röviddel azután, hogy visszamentem 
a pilisi rendelőbe dolgozni, szakközépiskolás fiamnak 
a nyári szünetben motorbalesete lett, reménytelennek 
látszott a gyógyulása. Könyörögtem Jézushoz, és ismét 
megtapasztalhattuk a csodálatos gyógyulást, mert 
fiam teljesen visszakapta az egészségét. 

Talán a lelki feszültségektől indíttatva arra gon-
doltam, a biztonság kedvéért csináltatok magamnak 
egy vérvételt. Így derült ki, hogy csontvelődaganatom 
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van. Visszamentem az onkológiára, de már mint beteg. 
Tudatták velem, hogy a lehetőségeim nem a legjob-
bak. A gyógyszeres kemoterápiás kezelést javasolták, 
s hogy egy bizonyos időszakban segítséget adhat a 
saját őssejt átültetése. Miután megkaptam a hivatalos 
diagnózist, hazafelé végiggondoltam az életemet. El 
kellett döntenem, hogy mit mondhatok el otthon abból, 
ami ránk vár. Imádkoztam és könyörögtem Jézushoz. 
Mire a családom elé álltam, már éreztem, hogy erős 
vagyok, és szeretnék meggyógyulni. Tudtam, hogy 
Isten kezében vagyok. Megmondtam persze az igazat, 
de azért szépítve.

Első éjszakáim nagyon nehezek voltak. Folyama-
tosan Jézussal foglalkoztam, láttam magam előtt a 
gyógyító Krisztust, és kértem, hogy segítsen, mert na-
gyon szeretem a családomat, és szeretnék még tovább 
velük lenni. Kapaszkodtam abba a tudatba, hogy Isten 
fogja a kezemet, s hogy együtt mindent legyőzünk. 
Úgy tekintettem a betegségre, mint feladatra, és biztos 
voltam abban, hogy nem gyengülhetek el. Sokszor nem 
is magamért, hanem a családomért imádkoztam, hogy 
legyen elég hitük. És hálát adtam Istennek – és azóta 
is folyamatosan hálát adok –, hogy ezt a nagy feladatot 
nekem adta, és nem a családtagjaimnak. 

Az első kezelésig három-négy hét telt el. Sokszor 
eszembe jut azóta is az ige: „Mert amikor erőtlen va-
gyok, akkor vagyok erős.” (2Kor 12,10)

Amikor újra találkoztam a főorvos úrral, ő nagyon 
őszinte volt, és elmondta, hogy rövid időszakról be-
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szélünk. Én azt válaszoltam neki, hogy meg akarok 
gyógyulni. És a diagnózis óta immáron eltelt hét év!

Az első három hónapos táppénzes időszakot arra 
használtam, hogy lelkileg megerősödjek. Sokat kö-
szönhetek Pángyánszky Ágnes volt pilisi lelkész asz-
szonynak, aki azonnal eljött hozzám, és kértem is tőle, 
hogy imádkozzon értem.

Elkezdődött a kezelésem. Jól reagáltam a gyógyszeres 
terápiára, de szerettem volna magamat biztonságban 
tudni, így megcsináltattam az őssejtlevételt. Ez nagyon 
megviselt, mind fizikailag, mind lelkileg. Ekkor értettem 
meg teljes súlyával, hogy mivel jár ez a betegség, s hogy 
milyen küzdelmek várnak rám, a családomra. 

Láttam a többi beteget is magam körül, a fájdalma-
kat, a sok-sok reménytelennek tűnő harcot… Kihullott 
a hajam. Egyéves táppénzre kerültem. Persze a főorvos 
elmondott pozitív példákat is az őssejt-beültetéssel 
kapcsolatban. Amikor nagyon el voltam keseredve, 
csak a Biblia olvasásában tudtam úgy-ahogy megvi-
gasztalódni. Jézus gyógyító erejében bízva, hozzá kö-
nyörögve, és tudva, hogy „mindenre van erőm a Krisz-
tusban, aki engem megerősít” (Fil 4,13), mérlegeltem az 
élethelyzetemet, és úgy döntöttem, hogy megpróbá-
lom kiegészíteni a kezelést alternatív gyógymódokkal. 
Még azon a nyáron elkezdtem a Gerson-terápiát.

2009 decemberében részt vettem a daganatos meg-
betegedésekből gyógyultak összejövetelén. Itt talál-
koztam először olyanokkal, akik hittel és kitartással 
meggyógyultak. Ez nekem nagyon fontos tapasztalat 
volt a jövőmre nézve. 
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A terápiához a dobogókői Gerson Egészségközpont-
ban dolgozó doktornőtől kaptam segítséget, magát a 
terápiát viszont könyvből tanultam meg, mert a be-
tanulás nagyon drága lett volna. Azóta is szigorúan 
tartom magam az előírt diétához. Kialakítottam ma-
gamnak egy rendszert, ami teljes étrend- és életmód-
váltást jelentett. Az évek során le kellett győznöm a 
lelkiismeret-furdalásomat is a családommal szemben, 
mivel a biopiaci vásárlásokkal nagyon megterheltem 
az anyagi helyzetünket. Ami régen lényeges volt, mára 
semmivé lett. Nagyon szerettünk például a házunkban 
renoválni, újítani – az anyagi dolgok teljesen átértéke-
lődtek. Gyermekeim azonnal tudomásul vették, hogy 
nem tudunk nekik többé karácsonyra olyan ajándéko-
kat venni, mint korábban. A legfontosabb az lett, hogy 
együtt vagyunk, és a legszerényebb ajándékoknak is 
mindig tudunk örülni. 

Családom a kezdetektől azt kérte tőlem, hogy a be-
tegséggel kapcsolatban más szót, mint hogy meggyógy-
ulok, ki ne ejtsek a számon. Füzeteket írtam tele azzal, 
hogy meggyógyulok. Olvastam és olvasom a Bibliát, 
kiírtam és kiírom az igéket, amelyek megerősítenek. 
Hallgatom a Mária Rádiót és a Pax tévét. Sokat imádko-
zom, és kérem is az ismerőseimet, barátaimat is, hogy 
imádkozzanak értem, és tudom, hogy meg is teszik ezt, 
a lelkész és a gyülekezet is. Mert ahogyan Jézus mondja: 
„Ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, 
amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei 
Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az 
én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19–20)
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Hálás vagyok a férjemnek is, hogy mindenben tá-
mogatott, hiszen mindent el kellett hagynom, amiről 
az addigi életemben azt hittem, a nőiességem része 
– például a kozmetikumokat, a krémeket… Viszont 
kinőtt újra a hajam, s noha közben ötvenéves lettem, 
de nincs ősz hajszálam.

Izgultam azért is, hogyan fogadnak majd a rendelő-
ben, ha visszamegyek dolgozni. Amikor az ember saját 
maga kerül abba a helyzetbe, hogy remegő kézzel várja 
a leleteit, bizony minden átértékelődik. Azzal biztattam 
magam, hogy jobban át tudom majd érezni a rendelő-
be érkezők nehézségeit. Megerősített és megerősít az 
emberek szeretete. Soha nem fogom elfelejteni, amikor 
hosszú idő után soványan, rövid hajjal megjelentem 
újra a rendelőben, egy idős néni megcsókolt, és azt 
mondta: „Nagyon vártuk már vissza, Marika.”

Mint már említettem, a diagnózis óta eltelt hét év. 
Jelenleg is folyamatosan tartom a Gerson-terápiát, 
és háromhavonta járok kontrollra. Úgy néz ki, hogy 
jól diétázom és jól imádkozom, hiszen itt vagyok, és 
fájdalmaim sincsenek! A főorvos úr folyamatosan cso-
dálkozik azon, hogy nincs szükség az őssejtjeimre, és 
mondja is, hogy csak imádkozzam és diétázzak tovább. 
Persze azt még nem lehet mondani, hogy egészséges 
vagyok. Csak azt tudhatom, hogy van erőm a Krisztus-
ban, aki engem megtart és megerősít. A diéta előírásai 
miatt nagyon sok időt töltök a konyhában, például 
a levek elkészítésével, és közben hallgatom a Mária 
Rádiót. A legfontosabb számomra, hogy folyamatosan 
hallhassam az igét. Ezt a küzdelmet Jézusba vetett 
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hitem nélkül nem tudtam volna és nem tudnám végig 
csinálni. 

Ki merem már azt is mondani, hogy Isten kezébe 
helyezem az életemet. Ettől megnyugszom. Minden 
alkalommal, amikor megyek az onkológiára, az ud-
varban van egy pici kápolna, ami mindig nyitva áll, 
és egy csodálatos Jézus-kép fogad ott, az van aláírva: 
„Jézusom, bízom benned.” Erre a mondatra gondolok, 
amíg a leleteimre várok. Jézus a csodálatos, megtartó 
Isten.

Nincs bennem sem elégedetlenség, sem irigység, 
mert rengeteg szeretetet kapok a környezetemtől, a 
családomtól, a barátaimtól, a munkahelyemen, a ro-
konaimtól. Édesanyámnak is nagy hálával tartozom! 

Mindenben megváltoztam az elmúlt hét évben. A 
világi dolgok már egyáltalán nem fontosak. Ha ma 
megkérdezik tőlem, hogy vagyok, csak azt mondha-
tom: Köszönöm, jól. Küzdök és bízom. Jézus az én gyó-
gyítom. 

Mindig, minden pillanatban hallom magamban a 
sorokat: „Jézusom, benned bízom. Imádkozz értem és 
a családomért. Köszönöm, Uram, hogy naponta megta-
pasztalom csodádat, velem vagy a küzdelmemben. Adj 
segítő kezeket, és engedd, hogy én is kezet nyújthassak 
a rászorulóknak. Megtanítottad az idő értékét, és azt 
is, hogy ne a holnapokért aggódjak, amikor minden 
percben velem vagy. Köszönöm!” 
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Sursum vivere – felfelé élni
Szabolcs Zoltán
szívsebész professzor

„És aki első akar lenni közöttetek, az legyen 
mindenki rabszolgája.” (Mk 10,44)

Azzal az édesapámtól kapott instrukcióval nőttem 
fel, mely így hangzott: „Az a feladatod, hogy tanulj. 
Ha pozícióba kerültél, azt arra használd, hogy segíts 
a többieknek, segíts a magyaroknak, a hazának.”

Mindig is úgy éreztem, hogy a Jóisten a tenyerén 
hordoz. Keresztény családban nőttem fel, a gyerekko-
romat az evangélikus egyházhoz való kötődés határoz-
ta meg. Édesapám az Őrvidékről, a mai Burgenlandból 
származott. A háború előtt a diósgyőri Vagongyárban 
volt mérnök, a háború vége felé sorozták be a Székely 
Hadosztályba. Amerikai hadifogságból került haza 
Kerepestarcsára, ezt követően pedig a Kozma utcai 
börtönbe. Négy év múlva szabadult. Kilenc hónappal 
később megszülettem, negyedik gyerekként. Édes-
anyám háztartásbeli volt, a körülményekből adódóan 
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szűkösségben éltünk. Szorult helyzetünkből nagy-
bátyám, dr. Szabolcs Zoltán sebészorvos segített ki 
minket, befogadva Gellért téri lakásába. Az ő példáját 
követve döntöttem a sebészi hivatás mellett. De ne 
menjünk ennyire előre…

Apám a börtönből szabadulva a KGMTI nevű terve-
zőirodában dolgozott. Csak sóhivatalként emlegette, 
de végül is – harminc évvel később – innen ment nyug-
díjba vezető tervezőként. Szabadulása után – mint 
börtönviselt ember, akit már nem lehetett jobban el-
tiporni – nem törődött a figyelő emberekkel, akik azt 
nézték, hogy jár-e templomba. Az ötvenes évektől a 
kelenföldi gyülekezethez tartoztunk. A forradalom 
előtti és utáni nehéz években Kendeh György és Botta 
Pista bácsi, a legendás, karizmatikus lelkészek adtak 
útmutatást. Emlékszem, az ünnepeken mindig dugig 
volt a templom, nekünk, gyerekeknek jó előre kellett 
helyet foglalnunk a szüleink részére. Egész életemre 
megőriztem magamban az akkori hangulatot. Éppígy 
emlékszem, amikor az ötvenhatos forradalom idején 
a lövések hallatára behúzódtunk a fürdőszobába a 
nővéremmel, és ott imádkoztunk reszketve, hogy a 
Jóisten védjen meg bennünket. És mondogattuk: „Csak 
győzzenek a magyarok!”

Apám nehéz sorsa ellenére soha nem fordított hátat 
az evangéliumnak. Nekem a megtérés nem szemlé-
letváltást jelent, hanem épp ellenkezőleg, a körülmé-
nyektől független folyamatos hitben maradást! Hiszen 
minden pillanatban letérhetünk az igaz útról. Magam 
részéről egész életemben otthonomnak tekintettem 
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a keresztény közösséget, soha nem lázadtam, elfo-
gadtam a sajátoménak. Isten a nehéz helyzetekből 
mindig továbbsegített, cserben nem hagyott. Így volt 
ez már gimnáziumi éveimben is, majd az egyetemen, 
ahol – valamennyi vizsgámon a legfelső tételt húzva 
– mindannyiszor sikeresen vizsgáztam. És később a 
munkahelyi és a családi életemben. A Jóisten jelenléte 
az életemben számomra magától értetődő valóság.

A hívők családi és egyházi közössége mellett a 
sebészek között is olyan társaságba kerültem, ahol 
bizony nem sok ateista fordult meg. Korábbi főnököm 
és barátom, Bodor Elek professzor mondta, hogy egy 
műtét sikerét három tényező befolyásolja: a jó beteg, 
a jó orvos és a Jóisten! Legjobb az lenne, ha a három 
tényező egyidejűleg lenne jelen minden esetnél, de 
általában már az is elégséges, ha közülük legalább 
kettő bizonyosan jelen van. 

Negyven éve vagyok sebész, és bizton állítom, hogy 
a hívő beteg jobban gyógyul. Az, akinek van belső ka-
paszkodója, hite, az éles helyzetben olyan energiákat 
tud megmozgatni, amelyekről addig még csak sejtése 
sem volt. Sorolni és nevesíteni is tudnám azokat a 
betegeimet, akiknek életben maradására, meggyógy-
ulására – egy adott helyzetből – racionális esély már 
nem volt. És mégis meggyógyultak! De magától értető-
dően nincs, és egyszerűen nem is lehet olyan területe a 
gyógyításnak, így a szívsebészetnek sem, ahol csak és 
kizárólagosan sikerélményekről lehetne beszámolni.

Kezdő orvosként még hasi sebész akartam lenni. 
Győrbe kerültem. Az ottani sebészet vezetője, dr. Mát-
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rai Tamás valamiért bennem látta azt a fiatal kollégát, 
akire az osztályán szüksége volt. Hallottam, ahogyan 
telefonon azt nyilatkozta velem kapcsolatban: „Ezt a 
fiatal kollegát akarom magam mellé.” Rendkívül jóle-
sett a belém vetett bizalom, és hiába hívtak többször 
is a fővárosi városmajori kórházból egy-egy aktuális 
disszidálás miatt megüresedett hely betöltésére, gör-
csösen ragaszkodtam a győri kórházhoz és az elkép-
zeléshez, hogy ott dolgozzak általános sebészként.

1981-ben először jöttek Győrbe a Semmelweis Egye-
temről medikusok. Köztük volt a későbbi feleségem. A 
közös családi élet felépítésének hatására végül Buda-
pestre költöztünk, és a városmajori klinikán kezdtem 
el dolgozni. Akkor is egy kivándorolt orvos helyére ke-
rültem az érsebészetre. Dr. Szabó Zoltán, a klinika igaz-
gatója, aki később az első magyar szívátültetést végezte, 
áthívott a szívsebészetre, úgymond „kampózni” egy fél 
évre. Ennek nem igazán örültem. De végül is sorssze-
rűnek, a Jóisten irányításának tekintettem, hogy ismé-
telten kiragadtak az általam eltervezett vonalról. Úgy 
döntöttem, ha már így történt, leteszem a szívsebészeti 
szakvizsgát is. Végig abban a tudatban, hogy legkésőbb 
két év múlva visszamegyek az érsebészetre.

És akkor a Jóisten megint beleszólt a terveimbe. 
Egy vasárnap délután éppen a belvárosi Vörösmarty 
téren sétálgattunk, ahol akkortájt adták át a felújított 
oroszlános kutat. A nézelődők között volt a szívse-
bészeti osztály egyik akkori vezető sebésze, aki az 
üdvözlés után egyenesen nekem szegezte a kérdést, 
hogy elmennék-e az angliai Leedsbe egy évre a csalá-
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dommal, az egyik ottani nagy kórház szívsebészetére. 
Ennek egyetlen feltétele, hogy hazatérésem után a 
szívsebészetnél maradok.

Addigra már nagyon megszerettem a szívet, és pon-
tosan éreztem, hogy akkor, abban az élethelyzetemben 
nem véletlenül kaptam egy ilyen felkérést. A szívsebé-
szet a sebészetnek egy rendkívüli, kiemelt, izgalmas 
területe, hasonlóan az agysebészethez.

A józan ész és az emberi mértékkel felfoghatatlan is-
teni kegyelem összjátéka az, hogy ha egy adott műtét 
során esetleg vesztésre állunk, jóllehet a szakma sza-
bályai szerint becsületesen végigcsináltuk a műtéti 
tervet, egyszerre csak jön egy megsejtés, egy belső 
hang, ami azt mondja, ne add fel, próbáld meg újra, 
próbáld meg másként! Mindig úgy érzem, a Jóisten 
segíti az orvos gyógyítási elkötelezettségét, és megju-
talmazza a kitartást. Ilyenkor mintha valaki átlökne a 
nehézségen… Számtalan ilyen eset volt az életemben.

Szétszakadt főverőerű asszony… Negyvenéves… 
Életmentő műtét, operáció nélkül órákon belül meg-
halt volna, de nem tudtuk megállítani a vérzést. Már 
tizennégy-tizenöt órája voltunk a műtőben. A pupilla 
tág, fénymerev, vagyis már a klinikai halál állapota, 
de még nem a biológiai halálé… Reménytelennek tűnt 
a helyzet. És akkor jött a belső hang: „Ne add fel, pró-
bálkozz tovább!” Újra nekilendültünk, és most már 
sikerrel! Azóta tizenöt év telt el, és az asszony ma is él.

Nemrégiben szintén volt egy hasonló eset. Mű-
szívről transzplantáltunk egy huszonéves beteget, 
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de a helyzet teljesen felborult, az élettel nem össze-
egyeztethető értékeket produkált. Este kezdtük el 
a műtétet, de még reggel is reménytelen helyzetben 
voltunk. Minden racionális érv a túlélés ellen szólt. És 
akkor megint jött a belső hang, és nekiálltunk újra a 
lehetetlennek tűnőt megoldani. És a páciens állapo-
tát stabilizálni tudtuk, ki lehetett vinni az intenzív 
osztályra. De a felgyógyulással kapcsolatban erősen 
szkeptikus voltam. A szülők figyelmét is felhívtam a 
helyzet reménytelenségére. És akkor megtörtént a 
csoda! Délutánra metabolikusan stabilizálódott az 
állapota, és a fiatalember hosszas kezelés után felépült 
ebből a kilátástalannak ítélt állapotból!

Műtét alatt bizony elhangzanak fohászok az orvo-
sok részéről. Egy vert helyzetben elhangzik: „Istenem, 
már csak te tudsz segíteni.” Az ember látja a beteg 
gyerekeit, unokáit… Nagyon erősen motivál, hogy 
segítsek neki visszakerülni a betegsége előtti élet-
helyzetébe. Szeretek kapcsolatot létesíteni a beteggel. 
Barátommá, rokonommá válik, és igyekszem mindent 
megtenni érte. Fohászkodom a műtét előtt, és utána is, 
de nemcsak én, hanem szerintem a kollégák többsége… 
Belenőttem egy sebész környezetbe, ahol ugyanolyan 
összetartást, szolidaritást tapasztalok, mint amilyen 
egy szeretetteljes, bizalommal teli, jól funkcionáló 
családnál szükséges. Egy-egy menthetetlen helyzetből 
történő sikeres kikászálódás után bizony elhangzik 
a műtőben: „Most adjunk Szent Antalnak, mert isteni 
segítség nélkül ez nem sikerülhetett volna…” A Jóisten 
úgy adta, hogy nem sok ateistával dolgoztam együtt. 
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Isten jelenlétében soha, semmilyen helyzetben nem 
kételkedtem. És ugyanezt láttam az édesapámnál, aki, 
noha sok szenvedésben volt része, a hitétől el nem sza-
kadt. De ez nem egy kényszeres vallási élet volt, hanem 
egy olyan egyszerű, emberközeli felfogás, hogy „Ez van”.

A másfél éves leedsi tartózkodás idején igen, de soha 
később sem gondoltam arra, hogy elhagyjam az orszá-
got. Édesapámnak is, aki német anyanyelvű, de abszo-
lút magyar érzelmű volt, az amerikai fogságból történt 
szabadulása után sokan javasolták, hogy maradjon 
Nyugaton, mégis hazajött, vállalva a meghurcolta-
tást. És ötvenhatban is, amikor újra felmerült, hogy 
disszidáljon-e a család, azt mondta: „Mi lesz ebből az 
országból, ha minden rendes ember elhagyja?”

Ha valahova az ember begyökerezik, és abból a kö-
zegből kitépik, lehet ugyan, hogy jó anyagi körülmé-
nyek közé kerül, de soha nem érezheti jól magát. Egy-
egy garden party erejéig talán, de az ottani közösséghez 
nem lesz az embernek semmilyen érzelmi köteléke. Az 
angolok számára Leedsből nézve Budapest vagy Bu-
karest teljesen mindegy. A keleti blokkból érkezettek 
voltunk és vagyunk, valahonnan a Balkánról származ-
tatnak minket, noha természetesen udvarias a közeg. 

Ha a gyerekeink, unokáink jól érzik, azaz a helyü-
kön tudják magukat, akkor nem hagyják el az országot, 
és nem fogalmazódik meg bennük, hogy a jobb anyagi 
körülmények miatt másutt próbáljanak szerencsét. A 
családot nem szabad leírni, ez a funkcionális egysége a 
társadalomnak, így – ha jól működik – a hazában is jól 
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érezzük magunkat. A magam részéről azt szeretném, 
hogy az unokáim olyan bitang jól érezzék magukat 
ebben az országban, hogy innen soha, de soha el ne 
akarjanak menni. Ehhez szükséges tudatosítani, hogy 
nem az anyagi javak megszerzése a legfőbb érték. An-
nál szomorúbbat elképzelni sem lehet, mint amikor 
a korosztályomhoz tartozók mesélik, hogy a világba 
szétszóródott gyerekeikkel, unokáikkal egy évben 
talán egyszer ha találkoznak, s jó esetben Skype-on 
tartják velük a kapcsolatot. Itt szeretném megjegyez-
ni, hogy a városmajori klinikáról nem mennek el a 
fiatal orvosok, legfeljebb egy-két éves tapasztalat és 
a gyakorlat megszerzésének kedvéért tartózkodnak 
külföldön. A jó munkahelyi légkör is alkalmas a fia-
talok helyben tartására!

A megtérés számomra azt jelenti: Istenre nézni. 
Végzem a dolgom lelkiismeretesen, de az ő tervei sze-
rint. Életem egymást követő eseményei ezt példázzák. 
Hagyom, hogy a Jóisten irányítson. Amit a terveihez 
adni tudok, az egy „építőkő”. Vagyis ha megfelelő-
en sáfárkodom a tehetségemmel, akkor rezonálunk 
egymásra. Megyünk előre az életben, tanulunk, dol-
gozunk, valamilyen hivatást gyakorlunk, és amikor 
meghalunk – az energiamegmaradás értelmében – 
nem lesz ennek az egésznek vége… Van egy olyan lelki 
folytatás, amely része az örökkévalóságnak.

Ha este nem imádkozom, másnap valahogyan rosszul 
érzem magam. Hatvannégy évesen is megnyugszom 
az imádság után, mert az ima meghallgatását tapasz-
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talom az életemben. Bárki végiggondolhatja, mit jelent 
az, hogy Isten egyszülött Fiát feláldozta értünk, bű-
nös emberekért… Az egész krisztusi élet, hogy azért 
vállalom a szenvedést, hogy nektek jobb legyen… Ha 
semmi mást nem vennénk figyelembe, ez akkor is – 
így, ahogyan van – lemásolhatatlan, felülmúlhatatlan.

Valaki végigjár egy utat, érted.
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Fordulat
Orosz Gábor Viktor
lelkész, egyetemi docens (Evangélikus Hittudományi 
Egyetem Rendszeres Teológia Tanszék)

„Jézus ekkor ezt mondta neki: »Én vagyok a fel-
támadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem 
hal meg soha. Hiszed-e ezt?«” (Jn 11, 25–26)

Emlékszem arra, amikor édesapám unokatestvére, 
Munkácsi Attila a rendszerváltás előtti években haza-
jött Torontóból, és meglátogatott bennünket. Vacsora 
közben beszélt Istenről, kereszténységéről, és nagy vi-
ta alakult ki arról, hogy hol is van Isten. Később derült 
ki, hogy Nyíregyházán nagyon sok embert meghívott 
vacsorázni, és közben nem titkolt missziós szándék-
kal beszélgetett velük az evangéliumról. Ma is őrzöm 
Bibliáját, amelyben számos idézet van a nagy amerikai 
evangélizátortól, Kenneth E. Hagintól. Attilát sajnos 
fiatalon hazahívta Teremtője.

Másik meghatározó élményem Balczó András sze-
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mélyéhez kötődik. Egyik délután kérték, hogy menjünk 
le középiskolánk egyik alagsori termébe, mert egy na-
gyon érdekes ember szeretne szólni hozzánk. Amikor 
leértünk, sötét volt, csak egy lámpa világított a terem 
sarkában, majd Balczó András beszélt, ha jól emlék-
szem, a Világ Világosságáról, sportról, teljesítményről 
és kegyelemről. Ugyanebben az évben hívta érettségi-
ző osztályunkat Mosolygó Marcell görögkatolikus pap 
hittanra. Olyan meggyőzően beszélt és olyan szeretet 
áradt szavaiból, hogy többen jelentkeztünk is, de végül 
valahogy mégsem jutottam el hittanóráira.

Érettségim környékén, a rendszerváltás idején 
kezdtem el gondolkozni azon, hogy honnan és hová 
tart az életem. Családom ugyan evangélikus kötő-
désű – apai és anyai ágon egyaránt –, de nagyapám 
testvére, aki egyébként görögkatolikus kántortanító 
volt, miután a második világháború idején szovjet 
hadifogságból hazatért, már elkötelezett kommunista 
volt. Nyíregyházán később megyei párttitkár is lett, 
országgyűlési képviselő, ő építette a „kacsalábon forgó 
pártházat”, amit akkoriban Orosz-várként emlegettek. 
Ez a tény nagymértékben meghatározta az apai ág 
hozzáállását az elmúlt rendszerhez. Édesapám, aki 
gépészmérnök volt, később elvállalta a vízműveknél 
a párttitkári feladatokat is. Egyik nagymamám min-
dig az öreg Rőzse tiszteletest emlegette. Édesanyám 
pedig Megyer Lajos bácsinál konfirmált, akit később 
még én is többször hallgathattam a Kistemplomban. 
Anyai ágon továbbá nagyon meghatározó számom-
ra a családi összetartozás élménye, a születésnapok, 
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névnapok megünneplése, a vendéglátás szép szokása 
és persze az a lehetőség, hogy hallgathattam a felnőt-
teket, csendben, de nagyon sokat tanulva tőlük. Eze-
ken a családi alkalmakon éltem át a testvéri szeretet 
légkörének fontosságát és jelentőségét is, ami lelkészi 
szolgálatomnak mind a mai napig meghatározója.

Ilyen hatások és élmények indítottak arra, hogy az 
egyik éjszaka a következő rövid imádságot mondjam 
el: „Istenem, ha valóban létezel, adj célt és értelmet az 
életemnek!” Nem sokkal később Simon Attila barátom, 
aki éppen konfirmált, hívott, hogy menjek el vele ifjú-
sági órára. Erre nem került sor, de Krska Mária (aki ma 
már lelkész kollégám) pár hónappal később ugyancsak 
hívott, és akkor – számos fenntartással, félelemmel és 
kétséggel – elkísértem Gémes István stuttgarti ma-
gyar lelkész kistemplomi előadására. Pista bácsi nagy 
lendülettel és örömmel beszélt valamiről, amire nem 
emlékszem, de személyisége megragadó volt. 

Ott ismertem meg Sztankó Gyöngyi és Laborczi Gé-
za lelkész házaspárt. Az ő szeretetük és nyitottságuk, 
odafigyelésük már bizonyossá tette, hogy jó helyen 
vagyok, és az imádságba foglalt életcél kezdett előttem 
kibontakozni. Laborczi Géza akkoriban parlamenti 
képviselő is volt, és sok érdekes ember megfordult 
körülöttük: művészek, politikusok, külföldiek és több 
határon túli magyar. Géza inkább elméleti, teológiai 
műveltségével ragadott meg, Gyöngyi pedig azzal a 
különleges képességével, hogy a nagy teológiai kör-
mondatokat képes volt egyszerű szavakkal visszaadni 
és „fogyaszthatóvá tenni” a gyakorlati élet számára.
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Kérdéseimre is mindig választ kaptam, vagy az 
ifjúsági órákon, vagy a parókián az asztal mellett to-
vább folytatott beszélgetések során. A gyülekezet-
ben ismertem meg a feleségemet is. A nyári olcsvai és 
tiszadobi táborok, ahová színészek, festőművészek, 
értelmiségiek is eljöttek, számomra már egyre inkább 
egy teológiai műhely érzetét keltették. Legtöbbször a 
beszélgető csoportba jelentkeztem, amit a tiszadobi 
ökumenikus táborban rendszerint Úsz István orto-
dox pap vezetett. Ezek tartalmas, humorral és iroda-
lommal átszőtt mély teológiai beszélgetések voltak. 
Esténként kiértékeltük a napot, és jólesett, hogy a lel-
készek mellett a „világiaktól” is kaptam visszajelzést 
áhítataim, később előadásaim után. Mivel mindig telve 
voltam kérdésekkel, Gyöngyi egyszer azt javasolta, 
hogy menjek a teológiára, mert ott majd a nagy pro-
fesszorok minden kérdésemre választ tudnak adni. 
Persze akkor ez számomra hatalmas dolog volt, fel se 
tudtam fogni, hogy ez mivel jár…

Konkrét megtérési élményem a keresztelőm. Gyön-
gyi keresztelt az ifjúsági tagok gyűrűjében, későbbi 
feleségem, Andi gitározott. Tizennyolc éves voltam ek-
kor. Amikor édesapámnak elmondtam, hogy teológiára 
szeretnék jelentkezni, azt válaszolta: „Legyen, de akkor 
csináld is végig, és mindenben támogatni fogunk!”

Erre az elfogadó gesztusra egész életemben úgy 
tekintek, mint az atyai szeretet kifejeződésére. Hiszen 
körülötte összeomlott egy rendszer, előttem pedig 
kinyílt egy teljesen másik világ. Édesapám később 
is folyamatosan érdeklődött a jegyeim iránt, mindig 
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megnézte az indexemet, és aggódott értem, hogy meg-
álljam a helyem.

A keresztelésemig tartó folyamat számomra a 
kereszténységgel való ismerkedést jelentette, de az-
óta tudatosan törekszem, hogy a krisztusi értékeket 
megjelenítsem az életemben. A spirituális gazdagság 
került a fő helyre, és a materiális dolgok ennek ren-
delődtek alá. Elsőéves teológusként már a gyülekezeti 
életben is aktívan részt vettem. Barátommal közösen 
újraélesztettük a helyi cserkészetet. Az egyik, azóta 
rákban elhunyt cserkészfiú édesanyja elmesélte, hogy 
fia élete egyik legszebb élményeként beszélt halálos 
ágyán az arkai cserkésztáborról, amelyet feleségem-
mel és barátaimmal vezettünk.

Egy évig Bécsben tanulhattam ösztöndíjasként, 
és itt már célirányosan foglalkoztam a teológia tu-
dományos művelésével: elsősorban hermeneutiká-
val, amit részben Ulrich Körtner professzornál hall-
gathattam. Ekkoriban rengeteget jártunk operába, 
színházba és múzeumokba, hiszen a német hallgatók 
csak „Kulturstipendiumnak” hívták a bécsi egyetemen 
eltöltött időt.

Élesen emlékszem arra, amikor a Stephansdom 
előtt sétálva egyszerre csak magyar nyelven szólalt 
meg a templomból a Miatyánk – megrázó volt. Rend-
kívül fájdalmas időszakot éltünk át akkor a felesé-
gemmel – spontán vetélése miatt –, de ott a dóm előtt 
a Miatyánk a kegyelem hangjává lett.

Paul Tillichtől származik a mondás, hogy az evan-
gélium örök érvényű igazságokat foglal magában 
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történetileg változó formában. Az általam választott 
ige is ezt a megállapítást helyezi összefüggésekbe, hi-
szen az e világi élet és az örök élet hatással vannak 
egymásra. Ez a világ nem a semmibe halad, hanem 
a beteljesülés felé. Kétfajta jövőfogalmunk van. Egy-
részt a futurum, a jövő felé tartó mozgás, másrészt az 
adventus, amely nekünk, keresztényeknek azt a fajta 
reményteli „felénk tartást” jelenti, melynek alapja nem 
a mi ügyeskedésünk. Tekintetünket afelé fordítjuk, aki 
hozzánk jön, aki felénk tart. Ez a kettősség, a futurum 
és az adventus kettősségének átélése tesz bennünket 
nyitottá a világ dolgai iránt. A keresztény ember mer 
kockáztatni, rendelkezik a léthez való bátorsággal, 
hiszen „a hit bátor lovagjai” lehetünk, mert tudjuk: 
az életünk az Örökkévaló kezében van. Mindennek 
tudata kötelez is.

Az igényes tudományos munka mellett lényegesnek 
tartom a karitatív tevékenységet, mert mindig akad 
körülöttünk nálunk szegényebb és elesettebb ember, 
csakúgy, mint a bibliai gazdag ember háza előtt a fe-
kélyekkel teli Lázár. Ennek egy sajátos és tradícióval 
átszőtt keretét a Szent Lázár-lovagrend biztosítja, 
amelynek káplánja vagyok. A rend ősi keresztény ha-
gyományokat ápoló, ám rendkívül modern keretek 
között működő ökumenikus szervezet, negyvenkilenc 
országban tizenötezer taggal.

A hitet Isten ajándékozza, az nem a mi képessége-
ink függvénye, de nagyon fontos tudatosítani, hogy a 
hit elsősorban bizalom. Bizalmi kapcsolat, ráhagyat-
kozás Istenre, aki hitem szerint szeretetben, szeretet-

Megtérés.indd   98 2015.12.01.   10:03:05



Fordulat 99

ből, szeretetre teremtette az embert. Az ember pedig 
a hit ajándékával felismeri, hogy olyan Istene van, aki 
fel tudja őt használni arra a célra, amelyre megalkotta 
őt. Talán a megtérés lényege is ebben áll: az isteni 
rendeltetés tudatosulásában és gyakorlásában. En-
nek a szeretetnek a gyakorlása kell hogy megjelenjen 
mindennapi életünkben. 

„De ki az én felebarátom?” Az, aki, ha bajban vagy, 
lehajol hozzád (példázat az irgalmas samaritánusról 
– Lk 10,25–37). A lehajlás és az odafordulás gesztusa 
az, amelyet életünk színpadán nap mint nap gyako-
rolnunk érdemes, nem az elismerésért, hanem mert 
Jézus Krisztus ezt kéri tőlünk. Mindezt keresztény 
szabálykövetéssel, hogy – keresztelési igémmel szólva 
– elnyerhessük az élet koronáját! 
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Elemi részecskék
Vidovszky István 
fizikus

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok 
is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná let-
tem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 
És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot 
ismerek is, és minden bölcsességnek birto-
kában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy-
hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig 
nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosz-
tom az egész vagyonomat, és testem tűzha-
lálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: 
semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, 
jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem visel-
kedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, 
nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha 
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el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog 
töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg 
fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. 
Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a 
prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, 
eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek vol-
tam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, 
mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyer-
mek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam 
a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által 
homályosan látunk, akkor pedig színről szín-
re; most töredékes az ismeretem, akkor pedig 
úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megis-
mert az Isten. Most azért megmarad a hit, a 
remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig 
a legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13)

Békéscsabáról származom. Ez tradicionálisan evangé-
likus város, mint ahogy Orosháza és Szarvas is. Ezen 
a tájon a lakosság hetven-nyolcvan százalékban evan-
gélikus. Még gyerekként költöztünk a fővárosba, és 
természetes volt, hogy vasárnaponként továbbra is 
templomba jártunk a szüleimmel, esténként pedig 
együtt imádkoztunk. Sajnos édesapámat tizenegy éves 
koromban elvesztettem, így talán gyorsabban meg-
komolyodtam, mint a hozzám hasonló kiskamaszok.

A Fazekas Mihály Gimnáziumba jártam középisko-
lába, ekkor már nagyon érdekelt a fizika. Heten vol-
tunk jó barátok, sokat beszélgettünk az Isten dolgairól 
is. Jártunk templomba, katolikusba, reformátusba, 
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evangélikusba, minden kötöttség nélkül. Nagy sze-
rencsénk volt a tanárainkkal. Az osztályfőnökünk, 
aki irodalmat tanított, nyíltan felvállalta keresztény 
mivoltát, a matematikatanárunkról pedig köztudott 
volt, hogy piarista szerzetes. Rendkívül érdekes dis-
kurzusokban volt részünk velük, a szünetekben is 
körülvettük őket, és a kapcsolat még a rendszerváltás 
után is megmaradt.

Az Istenbe vetett bizalom mindig is megvolt ben-
nem, de meggyőződésem, hogy a hitért mindennap 
meg kell küzdeni. Folyamatosan kapcsolatban kell 
maradni Istennel az imádság, a bibliaolvasás és a ha-
sonlóan gondolkozó társak révén.

Az talán mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy 
mennyire hibás az a materialista próbálkozás, amely 
a természettudományok egyes eredményeit próbálja 
felhasználni a hit rombolására. Ezek a próbálkozások 
olykor eljutnak odáig is, hogy kijelentik: tudományban 
jártas ember nem lehet hívő. Ez nem igaz. Példaként 
megemlíthető Heisenberg, akinek nevéhez fűződik 
a határozatlansági reláció. Ateistaként kezdte, majd 
megtért. 

Az ember józan ésszel nem képes felfogni, miként 
keletkezhetett a világ, a világ keletkezésével kapcso-
latban általában megkérdezzük: jó-jó, de mi volt előt-
te? Véges életünkben nem vagyunk hozzászokva a 
végtelen dolgokhoz. Isten léte sem nem bizonyítható, 
sem nem cáfolható. Azt vallom, hogy a természettudo-
mány és a hit két különálló területe életünknek, és ha 
ezeket megpróbáljuk összekapcsolni, tévúton járunk.
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A természettudományokat az különbözteti meg az 
egyéb tudományoktól, hogy előbb vagy utóbb biztosan 
alkalmazásra találnak. Az alkalmazás olyan műsza-
ki berendezések vagy eljárások létrehozását jelenti, 
amelyek gyakran jelentős mértékben befolyásolják az 
emberiség sorsát. A befolyás pozitív és negatív egy-
aránt lehet. Ilyen értelemben a tudomány eredményei 
sem nem jók, sem nem rosszak, értékük kizárólag az 
alkalmazásuktól függ. A természettudományok egé-
szének hatása az emberiségre mégis inkább pozitív. 
Márai Sándor, aki majdnem végigélte az egész 20. szá-
zadot, megpróbál számot vetni egy késői naplóbejegy-
zésében. Az eredmény annak ellenére optimista, hogy 
naplója ebben az időben már igen pesszimista. Márai, 
aki humán foglalkozása ellenére reális és széles körű 
természettudományos világképpel rendelkezett, pon-
tosan fogalmaz, amikor – az emberiség boldogulása 
szempontjából – összehasonlítva a 19. és a 20. szá-
zadot, az utóbbi javára dönt, alapvetően a műszaki 
fejlődés okán.

Mit tudunk ma a világról? Nagyon sokat és nagyon 
keveset. Mind térben, mind időben egyre bővülnek 
ismereteink. Az anyag egyre kisebb építőelemeit is-
merjük meg egyre részletesebben, ugyanakkor egyre 
távolabbra látunk el a világegyetemben, és ott is egyre 
több részlet tárul fel előttünk. Időben is egyre távo-
labb tudunk visszamenni, már húsz-huszonkétmilli-
árd évnyi történelemről beszélünk. A jövőbe ugyan 
nem látunk, de egyre megbízhatóbb előrejelzéseink 
vannak, és nem csak a meteorológiában. Egyre több 
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jelenséget tudunk megfogalmazni a matematika nyel-
vén, egyre több egyenletet írunk fel, és olyan is akad, 
amit meg tudunk oldani. Amit nem tudunk megoldani, 
azt is megfejtjük, hála a számítástechnika fejlődé-
sének. Ugyanakkor ismereteinkkel párhuzamosan 
bővülnek a hiányaink is. Minden megválaszolt kérdés 
nyomán több megválaszolatlan születik. Nem kell le-
beszélnünk utódainkat a tudományos pályáról, lesz 
még mit kutatni, nem fogynak el a problémák. Persze 
ha nem látnánk a problémákat, akkor sem kellene 
aggódnunk a tudomány jövőjéért, hiszen a 20. század 
elején jelentős tudósok leírták, hogy a fizika tulajdon-
képpen befejeződött, már csak egyetlen apró kérdés 
maradt, amit nem értünk: a fekete test sugárzása. És 
ebből az egyetlen kis kérdésből fejlődött ki a kvantum-
elmélet és annak következménye, amely relativizálta 
a klasszikus fizika eredményeit, valamint szédületes 
műszaki fejlődést hozott, a tranzisztortól a mobilte-
lefonig és tovább!

Isten meghatározása is lehetetlen, róla viszont 
eléggé pontos elképzeléseink vannak. Isten jelenti a 
teremtőt, a világot igazgatót, a szeretetet. A hit nagy 
ajándék. Talán nem meglepő, hogy Isten és ember kap-
csolatában alapvető kérdés az embernek emberhez 
fűződő viszonya. Amikor Jézus emberi formában meg-
jelent a földön, mint ember szenvedett, és így váltotta 
meg a világot. A Szentlélek pedig mint pártfogó segít 
nekünk Jézust követni. A magam részéről bizonyos-
ságnak veszem a jézusi kinyilatkoztatást. Jézus pél-
dakép. Még ha ez a mi földi életünkben elérhetetlen 
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cél is, de mindenképpen viszonyítási pont. Bárhová 
is néz az ember, azt látja, milyen csodálatos világot 
teremtett nekünk az Úristen.

Sok veszéllyel néz szembe ma az emberiség, ame-
lyek jó részét saját maga okozza. Az ember ma sem 
rosszabb, mint korábban, de a rombolás hatásfoka 
nagyobb. Vegyük csak a túlnépesedés problémáját, 
mely egyszerre veszélyezteti a környezetet, az ivó-
víz- és nyersanyagkészleteinket. Ugyanakkor a gazda-
ság motorja a bővített újratermelés. Ez gyakorlatilag 
automatikusan szüli az elégedetlenséget, mert ha az 
embernek nagyon mutogatnak valamit, akkor egy idő 
után úgy érzi, már nem is tud meglenni nélküle. Ez az 
európai civilizáció egyik legnagyobb rákfenéje. Az 
emberek nagy része borzasztóan elégedetlen. Könnye-
dén összehasonlítjuk a fizetésünket a nyugat-európa-
ival, de ugyanez az összehasonlítás másképp nézne ki 
mondjuk egy indiai munkás bérével.

A műszaki fejlődés eredményei megkérdőjelezhe-
tetlenek. Ma lehet utazni a Holdra, hamarosan talán a 
Marsra is. De az akár csak száz-kétszáz kilométer tá-
volságra élő szeretteinket meglátogatjuk-e? Hazaszól-
hatunk Argentínából és a sarki boltból. De van-e egy-
másnak mondanivalónk? Ma nem kell mosnunk, moso-
gatnunk, elvégzik helyettünk a gépek. De mit teszünk 
a felszabaduló időnkben? Esetleg többet dolgozunk, 
hogy még több gépet vehessünk? Vagy bekapcsoljuk a 
televíziót, hogy butábbnál butább műsorokat nézzünk? 
Vagy bekapcsoljuk a számítógépet, és az interneten 
böngészünk órákon keresztül? Fókuszáltan keresünk 
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valamit, vagy csak elütjük az időt? Értjük-e a világot, 
ami körülvesz minket, vagy csak arról van fogalmunk, 
hogyan használjuk? Régi, talán elcsépeltnek tűnő igaz-
ság, hogy az emberi boldogságnak egyik alapvető eleme 
a felismerés, hogy az anyagiak nem a legfontosabbak, a 
tartós boldogság pedig csak belülről fakadhat. 

Jól emlékszem, amikor volt egy VW Golfunk, amire 
biztosítást már nem kötöttünk, s az autó egy napon 
kigyulladt. Nem volt mit tenni, csak néztem, ahogyan 
a lángok martalékává válik az egész. Meglepő módon 
különösebb megrendülést nem éreztem – a barátaim 
csodálkoztak, milyen nyugodtan fogadom a veszte-
séget. Ráeszméltem, hogy az élet valódi értékéhez 
mérten semmilyen kár nem ért. Akár szemléletvál-
tásnak is felfoghatom az esetet. Persze ahhoz, hogy 
másképpen gondolkozzunk, nem feltétlenül szükséges 
bekövetkeznie valami tragédiának. Hogy ki hogyan 
éri el, az mindenkinek a saját sorsában van megírva. 
De kétségtelen, hogy a keresztény közösséghez való 
tartozás sokat segíthet. Ez az egyik módja annak, hogy 
közelebb kerüljünk Istenhez. A közösség segítség és 
támasz is egyben, miközben a barátságok kibontako-
zásának is teret ad. Különleges ereje van a közösen 
elmondott imádságoknak, az istentiszteletnek, az úr-
vacsorának. Persze az ember nem ápolhat több száz 
rendszeresen templomba járó emberrel szoros kap-
csolatot, de a közös alap jelen van. Magától értetődően 
egyedül is imádkozom esténként, ezt így szoktam meg.

A szellemi ember az élet elmúlásával kapcsolatban 
elsősorban attól fél, hogy terhére lesz a környezetének. 
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De az ember lassan elfogadja a halál tényét, noha nem 
kívánkozik a nagy ismeretlenbe. Csak reménykedni 
tudunk, hogy úgy lesz, ahogyan a Szentírásban le van 
írva. Addig is járnunk kell a saját utunkat, melynek 
során a világi kötelezettségek mellett a missziói pa-
rancsot sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez is a sze-
retettel függ össze, hiszen az ember igyekszik legjobb 
tudása szerint tenni a többiekért. Ha az ember egy 
keresztény közösség tagja, akkor ez természetes. 
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A kedvencek között
Prehoda Mariann
külkereskedő

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádság-
ban és könyörgésben mindenkor hálaadással 
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten 
békessége, mely minden értelmet meghalad, 
meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat 
a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6–7)

Szőlőművelő családból származom. Apám és nagy-
apám is szőlőtermelő borászok voltak. Vallásuk sze-
rint katolikusok, én a mamám után lettem evangéli-
kus. A konfirmáció után még jártam ifjúsági órákra, 
de aztán mivel apám bérelt egy telket Sasadon, közel 
tíz évig minden hétvégét a mezőgazdaságban töltöt-
tem.

Érettségi után idegen nyelvű levelezést végeztem 
német és francia szakon, majd két év múlva már kül-
kereskedelmi üzletkötőként dolgoztam. Ezt követően 
öt évre Milánóba küldtek. Ennek egyik feltétele volt, 
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hogy nem szabad vallást gyakorolni. De annak idején, 
a hatvanas években a vallás kérdése amúgy sem fog-
lalkoztatott. Ha jártam is templomba, csak valamilyen 
szertartásra a húgom és az öcsém révén, akiket apám 
után katolikusnak kereszteltek. Közben elvégeztem 
a Közgazdaságtudományi Egyetemet, és angolból is 
levizsgáztam, mert rájöttem, hogy ez a nyelv egyre 
inkább nélkülözhetetlen.

Az Olaszországban töltött idő rendkívül sok mun-
kával, idegeskedéssel járt. Ha templomba nem is jár-
tam, de rendszeresen imádkoztam, mert e nélkül nem 
tudtam volna megnyugodni.

Hazajövetelem után folytattam a munkát a kül-
kereskedelemben. Ez már életemnek egy viszonylag 
csendesebb, békésebb időszaka volt. Mindig is in-
tellektuális érdeklődésű voltam, szerettem olvasni, 
színházba, moziba járni, sokszor küldtek külföldre, 
ez is lekötött. Így telt el majdnem húsz év, amikor Is-
ten csodálatos közbenjárása figyelmemet ismét felé 
terelte. Ez 1984 júliusában történt.

Édesanyám, aki akkor már hosszú ideje özvegy volt, 
bekapcsolódott egy túrázókörbe, és így lett nagyon jó 
barátnője a Ritter Mici. Egyszer egy ilyen kirándulás 
előtt szólt neki a Mici, aki szintén evangélikus volt, 
hogy otthon marad, mert a televízió élőben közvetí-
ti a Lutheránus Világszövetség nagygyűlését, és ezt 
akarja megnézni. Édesanyám pedig szólt nekem, hogy 
helyette is nézzem meg az eseményt a tévében. Soha 
életemben nem néztem tévét, se azelőtt, se azután, a 
mamám kérése kivételt jelentett.
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Egyedül voltam otthon. Figyeltem az adást, és ami-
kor a Luther-kabátot viselő lelkészek bevonultak, és 
a többezres gyülekezettel zengő hangon énekelték az 
„Erős vár a mi Istenünk, Ha ő velünk, ki ellenünk”-et, 
egyszerre csak elkezdtem sírni. Úgy éreztem, hirtelen 
a bizonyságtevők fellege vesz körül. Megrendítő volt. 
Ha felidézem ezt a pillanatot – ennek immáron több 
mint harminc éve! –, a mai napig elsírom magam. Ez 
nem egyszerűen egy tévé közvetítette élmény volt, 
hanem maga az elragadtatás. A második versszak így 
hangzik: „Erőnk magában mit sem ér, / Mi csakhamar 
elesnénk, / De küzd értünk a hős vezér, / Kit Isten 
rendelt mellénk. / Kérdezed: ki az? / Jézus Krisztus 
az, / Isten szent Fia, / Az ég és föld Ura, / Ő a mi dia-
dalmunk.”

Ma már tudom, ha egy ember megtér, akkor örömé-
ben szeretné ezt mindenkivel megosztani. Így történt 
ez velem is. Elmeséltem a barátnőmnek, ő pedig szer-
zett nekem egy jegyet a nagygyűlés záró rendezvényé-
re. Azon így már személyesen vehettem részt. Az átél-
tek hatására határoztam el, hogy újra elmegyek temp-
lomba a Deák térre. Nagyon meglepődtem, amikor az 
istentiszteleten a konfirmáló lelkészem prédikált, és 
mellettem a padban a konfirmandus barátnőm ült, 
akit szintén nem láttam évtizedek óta. Mintha Isten 
összehúzta volna a szálakat, melyek addig elszakadni 
látszottak. Rögtön otthon éreztem magam, és nagyon 
örültem, hogy hazataláltam. Attól kezdve rendszere-
sen eljártam az istentiszteletekre, és a prédikációkat 
egészen másképp hallgattam, mint tizenéves korom-
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ban. Akkor ismertem meg Pintér Károly lelkészt, aki 
lelki támogatóm lett.

A gyülekezettel úgy vált szorosabbá a kapcsolatom, 
hogy egyszer elhangzott a hirdetésben, hogy a biblia-
körben a passióról lesz szó. Épp akkor láttam moziban 
a Jézus Krisztus szupersztárt, és gondoltam, meghall-
gatok egy ilyen alkalmat, így aztán ottragadtam a csü-
törtöki órán, és azóta nem hagytam ki talán egyet sem 
a harminc év alatt. Ez a csütörtöki alkalom adta meg 
aztán a Deák téri közösséghez tartozó identitásomat, 
hiszen ma már nemcsak presbiter vagyok itt, de a Pesti 
Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség Insula 
Lutherana Alapítványának kuratóriumi tagja is. És 
több mint húsz éve vezetem a „magányosok biblia-
óráját”. Egy özvegyen maradt férfi keresett magának 
gyülekezeti alkalmat, ahol hozzá hasonló helyzetben 
lévőkkel jöhet össze. Minden hónap utolsó hétfőjén 
tartjuk a kört, egy-egy előadó vendéget híva az al-
kalmakra.

Én magam állandó bibliatanulmányozásban élek. 
Mindennap olvasom németül az Útmutatót. Ezt így 
szoktam meg, mivel a hatvanas években csak a német 
nyelvű Útmutatóhoz lehetett hozzájutni. 

Amíg autót vezettem, mindig örömmel vittem az 
istentiszteletre a nálam negyven évvel idősebb ba-
rátnőmet, a Margit nénit. Elképzelhetetlenül nehéz 
sorsú asszony volt. Férje volt az első, akit gazdasági 
koncepciós perben ítéltek halálra. A kivégzése előtti 
utolsó mondata így hangzott: „Mindenkinek meg kell 
bocsátani.” Margit néni nemcsak a férjét veszítette 
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el, de az ostrom idején a lányát is. És még így is, a sok 
szenvedés ellenére is olyan belső örömöt sugárzott, 
hogy elég volt a közelében lenni, és az ember máris 
jól érezte magát. Hangjából mindig életerő és szeretet 
áradt. Nekem ő a példaképem, sokszor idézek tőle. Azt 
is neki köszönhetem, hogy oly gyorsan be tudtam kap-
csolódni a Deák téri gyülekezet életébe. Margit néni 
kilencvenkilenc éves korában hunyt el.

Immáron magam is túl vagyok a hetvenen, és bizton 
merem állítani, hogy Isten kezében élni jó. Amikor a 
legnagyobb kétségbeesésben gondoltam magam, Isten 
akkor is mindig jóra fordította az életemet. Negyven-
hat évesen megműtöttek. A barátnőm felvett nekem 
prédikációkat, azokat hallgattam a betegágyamon.

Életem során sokszor volt, hogy azt gondoltam, tra-
gédia történt, aztán kiderült róla, hogy a legnagyobb 
áldás. Ma egy szép kis lakásban élek, pont olyanban, 
ami nekem megfelel, de hosszú időn át bizonytalanság-
ban voltunk édesanyámmal, mert az önkormányzat 
eladta a házat, ahol ötvennégy évig laktunk. Ügyvédet 
kellett fogadnunk, és végül bérleménymegváltás cí-
men tudtam elköltözni. Egy pénteki napon döntöttem 
a költözésről, és szinte huszonnégy óra alatt sikerült 
megtalálnom a legmegfelelőbb lakást. Olyan soha nem 
volt az életemben, hogy Isten megengedte volna, hogy 
elsüllyedjek a kétségbeeséstől.

Hogy mi vár bennünket a túlvilágon, nem tudjuk, de 
úgy képzelem, hogy együtt leszünk a szeretteinkkel.

Isten mindenki felé kinyújtja a karját, ha valaki 
nem akarja elfogadni, az magára vessen. Én mindig 
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is meggyőződéssel vallottam, hogy Isten kedvencei 
közé tartozom. Ez maga a boldogság! Semmi mással 
nem összehasonlítható. Persze nyilvánvalóan van 
földi boldogság is. Jézus mondja: „…keressétek először 
az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul 
megadatnak nektek.” (Mt 6,33)
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A hűség természete
Novotny Zoltán 
sportriporter

„Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a 
holnap majd aggódik magáért: elég minden 
napnak a maga baja.” (Mt 6,34)

Édesanyám Békéscsabáról hozta magával a csabai 
evangélikusok egyházhoz, valláshoz való ragaszko-
dását. Reverzálist adó katolikus édesapámmal a Deák 
téren kötöttek házasságot, engem is ott kereszteltek 
meg. Egyházi iskolában kezdtem meg a tanulást, jár-
tunk templomba, többnyire az Üllői útra, olykor a Deák 
térre, 1954-ben konfirmáltam. Az Apáczaiban az evan-
gélikus Gyapay Gábor volt az osztályfőnököm, s az ő 
kiváló emberi és tanári példáját akartam követni, ami-
kor magyar–történelem szakos tanár lettem. És hogy 
még erőteljesebb legyen az evangélikus hagyomány a 
családban, feleségem is békéscsabai evangélikus. Ott a 
Kistemplomban volt az egyházi esküvőnk. Lelkész volt 
az apósom, lelkész a sógorom, lelkész a keresztfiam is.
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A megtéréssel kapcsolatban egy gyermekkori él-
ményemet eleveníthetem fel. Az ostrom alatt a pin-
cében szamárköhögést kaptam. Édesanyám vitt át 
a szomszédos gyermekkórházba injekcióra, ott ért 
bennünket a légitámadás. Az orvos azt tanácsolta, a 
földszintes összekötő épületből menjünk át együtt a 
nagyobb biztonságot jelentő háromemeletesbe. Ekkor 
toppant be apám, és hazavezényelt. Útközben – öt-
évesként – rácsodálkoztam, hogy a repülőgépekből 
kipotyognak „valamik”, szerettem volna megállni és 
nézni az égi „játékot”, de szüleim hazarángattak. Az égi 
háború elmúltával körülbelül egy óra múlva megtud-
tuk, a kórházat pincéig bombázták, az engem kezelő 
orvossal együtt harmincketten odavesztek. Hogy mi-
ért mi maradhattunk életben, nem tudhatom, de azóta 
is úgy gondolok vissza erre a napra, hogy másodszor 
születtem meg.

Ha egyetlen jellemvonást kellene választanom, 
amely egész életemre jellemző, akkor az a hűség. 
Magyarnak születtem, magyarul tanított imádkozni 
anyám. Eszembe se jutott a hazámat elhagyni, noha 
lett volna rá lehetőségem, hogy disszidáljak. Felesé-
gemmel több mint öt évtizede vagyunk házasok. S a 
Magyar Rádió is az első és egyetlen munkahelyem.

Tizenkét nyári olimpiáról és négy labdarúgó-világ-
bajnokságról közvetítettem. A labdarúgás szeretetét 
édesapámtól örököltem. Még alig tudtam járni, amikor 
már meccsre vitt, a téren pedig megmutatta, hogy a 
lábfej melyik részével – csűddel, belsővel, külsővel, 
spiccel – hogyan és hol kell a megrúgni a labdát, hogy 
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laposan, magasan, egyenesen, csavartan menjen. A 
rádió mellett 27 évig a televízióban is dolgoztam a 
híradóban, gyermek- és közéleti műsorokban. Tévés 
karrierem úgy kezdődött, hogy a híradós mellé – a 
hirtelen megnövekedett műsoridő miatt – segítséget 
kértek a rádióból. A választás azért esett rám, mert 
rajtam volt fehér ing és nyakkendő…

Gyermekkoromtól kezdve sok minden szerettem 
volna lenni. Például villamosvezető. Nagyon tetszett, 
hogy egy ember ekkora monstrumnak az ura. Vagy 
szatócsboltos, mert ő meg cédulákon számolt, én meg 
fejben számolva mindig hamarabb végeztem az eladó-
nál. Alig kezdtem iskolába járni, már újságot „adtam 
ki”, az első oldalra került a sport, az utolsóra a hírek, 
és „fényképeket” is rajzoltam a beszámolók mellé. Vi-
zespohárba meg futballmeccset közvetítettem. Orvos 
is szerettem volna lenni, amikor apám fiatalon meg-
betegedett, őt akartam meggyógyítani. Az iskolában 
a tanító nénim, majd tanáraim is felfedezték, hogy 
szépen beszélek, ezért velem olvastatták fel az iro-
dalmi szemelvényeket, lyukasórákon pedig engem 
állítottak a katedrára, hogy szóval tartsam a srácokat. 
Kacérkodtam a színészettel, végül tanár lettem. Igazi 
szenvedélyem azonban mindvégig a sportújságírás, 
annak is a rádiós változata, a sportriporterség volt.

Édesanyám, aki nemcsak bibliás ember, hanem 
presbiter is volt, diakóniai munkát is végzett az Üllői 
úti gyülekezetben, példájával arra tanított, hogy be-
csületesen kell élni, és kötelességünk a ránk bízott 
feladatokat tisztességgel elvégezni. Az egyik jó bará-
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tom ’56-ban 17 évesen disszidált. A Bibliámat adtam 
oda neki útravalóul. Franciaországban református 
lelkész lett belőle.

Életemnek volt egy 20-25 éves „pogány” idősza-
ka is. A munkám miatt, vagy talán óvatosságból nem 
jártam ekkor rendszeresen gyülekezetbe. Külföldi 
útjaimon viszont mindig betértem valamelyik mű-
emlék templomba. Az egyházzal való kapcsolat, a lelki 
élet igénye viszont sosem szűnt meg, még ha nem is 
volt egyenletes a hosszú évek során. Feleségemmel 
mindennap közösen olvastuk a Bibliát, imádkoztunk 
és énekeltünk – az ének maga is ima –, s ma is így 
cselekszünk. Lassan megérett bennünk az elhatá-
rozás, hogy nem bujdokolunk tovább, visszatértünk 
a Deák téri gyülekezetbe. Gyakran előfordult, hogy 
munkatársaimmal is találkoztam ott. Soha nem szár-
mazott hátrányom abból, hogy templomba jártam. 
Édesanyám tanításait magamévá téve a társadalmi 
szerepvállalás sem volt idegen számomra. A Magyar 
Olimpiai Bizottság tagjaként, a Magyar Sportújságíró 
Szövetség volt elnökeként, a Protestáns Újságíró Szö-
vetség jelenlegi elnökeként is azt vallom, hogy a leg-
fontosabb az emberekbe vetett bizalom és az egymás 
iránti tisztelet. Amíg erőm engedi, elvégzem azokat a 
feladatokat, amelyeket az élet rám szabott.

A rendszerváltás körüli időkben felkértek, hogy 
legyek presbiter a Deák téri gyülekezetben, egy percig 
sem haboztam. Talán van, aki szememre veti, hogyan 
tudtam az előző rendszerben évekig híreket felolvasni. 
De mindig is élt bennem intuitív módon egy érzés, 
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hogy meddig lehet elmenni, hol az a határ, az a fal, 
amely előtt meg kell állni, mert tetteimet már nem 
tudom összeegyeztetni a lelkiismeretemmel. Ebből a 
szempontból a sportriporterség mindig megnyugtató 
utat jelentett.

Nemcsak közvetítettem a sportot, hanem propa-
gáltam is. Fociztam, kosárlabdáztam, mai napig is 
teniszezem, úszom, tornázom. Ha már nincs kedvem 
sportolni, tudhatom, hogy valami baj van. Szepesi 
Györggyel, Monspart Saroltával, Peterdi Pállal indí-
tottuk el 1974-ben a Magyar Rádió futó-kocogó napját, 
László Györggyel a Bácsi kérem, hol lehet itt focizni? cí-
mű labdarúgó- és a Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb? 
című atlétikai tehetségkutatót, Radnóti Lászlóval és 
Gyárfás Tamással a Belépés nem csak tornacipőben cí-
mű tömegsportműsort. Évek óta megszállottan hívom 
fel honfitársaim figyelmét arra, hogy az egészséges 
életmódhoz a heti háromszori-négyszeri egy órányi 
mozgás ajánlott. Mindenki fusson, tanuljon meg úszni, 
tornázzon, sajátítson el készségszinten egy labdajáté-
kot, és kiránduljon, túrázzon. Lassan hagyománnyá 
válik, hogy minden év októberében én indítom el az 
1517 méteres reformációi emlékfutást.

Nem vagyok az a típus, aki megjegyez igéket, és 
lépten-nyomon idéz, de azt meggyőződéssel vallom, 
hogy életünkből szánjunk egy évet arra, hogy elol-
vassuk a Bibliát, életvitelünkben pedig a Tízparancso-
lat, a Hegyi beszéd és a szeretet himnusza vezéreljen 
bennünket. Isten jelenléte az életünkben folyamatos, 
szinte „észre sem vesszük”, mint a levegővételt, de ez 
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nem jelentheti azt, hogy csak akkor veszünk egy mély 
lélegzetet, amikor bajban vagyunk. Kötelességeink 
közé tartozik, hogy ébren tartsuk vele a kapcsola-
tot. Ennek egyik módja az imádkozás. Ne csak szorult 
helyzetben kérjük Isten segítségét, hanem akkor is, 
amikor megoldottunk egy feladatot. Ne feledkezzünk 
meg róla, adjunk hálát segítségéért! Valójában a bűn-
vallás, a bocsánatkérés is életünk mindennapi része 
kellene hogy legyen. Az isteni szikra mindnyájunkban 
ott él, és talán ez a tudás menti meg egyszer az embe-
riséget. Mégsem szabad a jövőt illetően elhordozha-
tatlan terheket magunkra venni. Isten sem akarja ezt, 
ezért is mondja Jézus, hogy „ne aggodalmaskodjatok a 
holnap felől”, vagy – ahogy szép énekünk is mondja – 
„Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!” Ha Istenre 
tekintünk, a gondok más megvilágításba kerülnek.

Túl vagyok már a hetvenötön, és tudom, hogy az 
életem a vége felé közeledik. A betegség és a halál is az 
élet része. Két évvel ezelőtt rosszindulatú daganatot 
diagnosztizáltak nálam. A műtétig eltelt két hónapban 
sokat gondolkoztam, hogy Isten vajon milyen figyel-
meztetést szánt nekem ezzel a betegséggel. Végül a 
műtét előtt azt tudtam mondani: „Atyám, legyen meg 
a Te akaratod.” Még kórházban voltam, amikor hív-
tak a barcelonai úszó- és vízilabda világbajnokság-
ra tudósítani. Nyárra már talpra álltam, de mégsem 
múlt el nyomtalanul ez az időszak felettem. Csak azt 
tudom elképzelni, hogy kaptam még egy esélyt, mert 
Istennek szándéka van velem. Az életet élni kell! Min-
dennap felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon 
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helyesen, követendő módon végeztem-e, végzem-e 
teendőimet, és természetesen az is eszembe jut, hogy 
az eddigi riporteri munkámban – amely magában 
foglalja a tájékoztatást, a nevelést, a szórakoztatást – 
immáron eljutottam-e a negyedik fázisba. Ez pedig a 
proklamáció, a hittől az evangéliumig vezető út. Velem 
vándorol utamon Jézus, az Újszövetség Istene. Bármit 
cselekszem is, ha „szeretet pedig nincs bennem: semmi 
vagyok” – mondja Pál apostol (1Kor 13).

Az Istenre néző ember vándorol és nem csavarog, 
fut és nem futkározik, mert Ura és célja van.

A boldogság itt a földi életben szerintem csak egy 
pillanat: lehet a feleségem egyenletes légzése mellet-
tem, amikor alszik, lehet ez egy jó szó, egy gyermek 
mosolya, az eső után kisütő napfény vagy egy játékos 
kutya. A boldogság lehet egy olyan jól irányzott ütés a 
teniszben, amivel becsapom az ellenfelet, vagy amikor 
fülig érő szájjal és tágra nyílt szemmel köszöntenek: 
„Nahát, maga az?!”
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Nélküled az élet
Németh Erzsébet
polgármester (Magyarkeresztúr)

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívta-
lak téged, enyém vagy.” (Ézs, 43,1)

Már kisgyermekként úgy éreztem, hogy Isten meg-
véd, mert terve van velem. Nagyon beteges gyerek 
voltam, vesebeteg. A szüleim, amikor csak lehetett, 
elvittek templomba. Természetes volt, hogy otthon is 
imádkoztunk, olvastuk a Szentírást. Mai napig a régi 
fordítású Bibliát olvasom, amit a szüleimtől örököltem.

1969-ben kezdtem el dolgozni Sopronnémetiben 
óvónőként, majd logopédusként. Egy nap szólt az igaz-
gatóm, hogy megint láttak bemenni a templomba. Azt 
válaszoltam, amíg úgy érzem, hogy az istentisztelet 
által jobb leszek, addig eljárok. Nem voltam se KISZ-
tag, se párttag, de a kollégáim ezt elfogadták, és soha 
bántódásom nem esett. Mindig igyekeztem erősödni 
a hitben. Férjhez nem mentem. Édesanyám sokszor 
mondta fiatal lány koromban, hogy ha nem oszlatták 
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volna fel a diakonissza közösségeket, engem beadott 
volna, mert nagyon komoly lány voltam. Mégis bekö-
vetkezett egy hitbeli törés az életemben.

A rendszerváltáskor már Csornán dolgoztam ta-
nárnőként. Döbbentem láttam, hogy egyszerre csak 
olyanok ülnek a templom első soraiban, akik azelőtt 
soha be nem tették volna a lábukat Isten házába. Ez 
engem borzasztóan bántott. Nem akartam beülni a 
melldöngetők, az „élimádkozók” közé. Eszembe ju-
tott a jézusi mondás: „Amikor imádkoztok, ne legyetek 
olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek felállni és 
hangosan imádkozni a zsinagógában és az utcasarkon, 
hogy mindenki lássa és hallja őket!” (Mt 6,5) Nem az én 
tisztem erről véleményt formálni, mégis fölháborod-
tam. Azt mondtam magamnak: a Jóistennel egyedül is 
tudok beszélgetni. És többé nem mentem templomba.

Hét év telt el így, amikor meghalt valakim… Na-
gyon közel állt a szívemhez, és a tisztelendő atya hí-
vott vissza a szülőfalumba a gyászistentiszteletre. 
És ahogy ültem ott a szertartás alatt és sírdogáltam, 
folyt a könnyem, saját magamat is megsajnáltam. Nem 
értettem, miért maradtam ilyen sokáig távol. Ott a 
templomban Isten akkora terheket vett le rólam… Töb-
bé nem volt kétségem afelől, hogy amikor csak tudok, 
visszajárok. Kellett valaki, akit szerettem, és meghalt, 
hogy visszataláljak az Isten házába. Mert nem a dolog, 
nem a munkára hivatkozva maradtam el, az az egy 
óra mindig belefér! Ekkor tudatosult, hogy nem má-
sért, hanem magamért kell a hitemet gyakorolnom, 
templomba járnom. Hogy magamat kell jobbítanom. 
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Azóta nem hagytam ki szinte egyetlen vasárnapot 
sem. A tisztelendő atya, Sümeghy József is ugyanolyan 
szeretettel fogadott.

Keresztényként azt vallom, hogy itt a földön ez az 
egy életem van, ebben kell kiteljesednem. Biztos va-
gyok abban, hogy minden embernek van valamilyen 
küldetése. Az enyém a tanítás és a szolgálat. 2000 óta 
vagyok Magyarkeresztúr polgármestere.

Jézus a megváltom, és bár nem szabad kisajátítani, 
de Isten nekem „Jóisten”, mert mindig velem van. De 
mindennek megvan az elrendelt menete, nem lehet 
elébe menni a dolgoknak. Ezt beláttam, és nem aggó-
dom. A büntetés nem mumusként jön az életünkbe, ha-
nem bennem van a jó és a rossz. Isten adott két táblát 
a Tízparancsolattal. Vannak feladataim a Jóisten felé, 
és vannak feladataim az embertársaim felé. És erről 
számoltat el engem. Elég sokáig tartott, mire ideáig 
eljutottam. Mindig másokért izgultam, magamért a 
legkevésbé. Pedig magamért vagyok a leginkább fe-
lelős! A saját cselekedeteimért. 

Pillanatig nem volt kétségem afelől, hogy van Te-
remtő, de az a legfontosabb, hogy úgy szolgáljak, hogy 
közben én magam is jobbá legyek, hogy kiteljesedjek. 
Nem elég megköszönni a sok jót, amit kapunk, amit 
átélünk, mert nem csak ezen a földi síkon kell látnunk 
a hitet, az Istenhez fűződő kapcsolatot. Mindig meg 
kell kérdeznem magamtól: vajon eleget és helyesen 
foglalkozom-e vele? Több leszek-e ezáltal, vagy csak 
szokásommá vált a hit? Ez egy véget nem érő tanulási 
folyamat.
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Az a célom, hogy úgy szolgálhassam a települést és 
az iskolát, ahol tanítok, hogy minden cselekedetemmel 
tudatosan tartsak Isten felé. De mint mondtam, nincs 
bennem aggodalom. Életem Isten kezében. „…keressé-
tek először Istennek országát és az ő igazságát; és ezek 
mind megadatnak néktek.” (Mt 6,33)
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Hozzád tartozni
Nagy Olivér
lelkész

„Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk 
erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit 
is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmassá-
gunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket 
arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem 
a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a 
Lélek pedig megelevenít.” (2Kor 3,5–6)

A fenti igével bocsátott szolgálatra lelkésszé szentelé-
semkor a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Egyház püspöki kara.

Színmagyar területen nőttem fel a Bodrogköz-
ben, Nagytárkányban. Édesanyám katolikus, édes-
apám evangélikus. Tanulmányaim során – egyedüli 
evangélikusként – református hitoktatásra jártam. A 
családom az előző rendszerben is gyakorolta a hitét, 
ökumenikus szellemben. Gyülekezetünket a Nyíregy-
házáról átjáró Bozorády Zoltán esperes fogta össze, 
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akinek odaadó szolgálata rám is nagy hatással volt. 
Gondozta a maroknyi közösséget, csendesnapokat 
szervezett, részt vehettünk az általa szervezett ifjú-
sági táborokon. Közeli határátkelőhelyek híján csak 
havonta tudott istentiszteletet tartani. Látva a magyar 
lelkészhiányt, viszonylag korán, tizennégy évesen biz-
tos voltam benne, hogy lelkész leszek.

Imádkozni először a szüleimtől tanultam. Határo-
zottan emlékszem, hogy az imádság által már kisgye-
rekként lehetőségem nyílt párbeszédre Istennel, és 
ezáltal minden gondolatomat meg tudtam vele osztani. 
E ráeszmélés konkrét időpontját nem tudom felidézni, 
mert folyamatszerűen történt, de attól kezdve, hogy 
tudatosult bennem, soha többé nem éreztem magamat 
magányosnak vagy egyedül. A felsoroltak a mai napig 
meghatározzák a hithez való viszonyomat és a lelkészi 
szolgálathoz való hozzáállásomat.

Jelenleg sajnos az utolsó magyar nemzetiségű lel-
kész vagyok a Szlovákiai Evangélikus Egyházban. Most, 
harminchárom évesen, majdnem tízéves szolgálttal a 
hátam mögött is bizton állítom, hogy nem bántam meg 
a döntésemet, noha természetesen különböző buktatók 
rejlenek e hivatás gyakorlásában is. Isten és az embe-
rek előtt is tisztának kell maradni. Persze ez minden 
hívőre érvényes, mégis lelkészként az ember egyfajta 
példaképként is helyt kell hogy álljon a közösség előtt. 
Vallom, hogy egy lelkész esetében a példamutatásnak 
először a családban kell megmutatkoznia.

Alsószeli, ahol 2006-tól szolgálok, kétezer lelket 
számláló, egykor evangélikus többségű település 
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Galánta és Dunaszerdahely között. Jelenleg körülbe-
lül négyszázan vallják magukat evangélikusnak, de 
csak nagyon kevesen járnak templomba. 1947-ben 
a gyülekezet zömét kitelepítették, és helyettük – a 
környező településekhez hasonlóan – alföldi szlová-
kokat költöztettek be. Az úgynevezett lakosságcsere 
végeredményben a felvidéki magyarság ellehetetle-
nítését célozta meg. Ezt követően a kommunista párt 
magyar származású kirakatemberei sokakkal elhitet-
ték, hogy akkor maradhatnak magyarok, ha hűséges 
párttagokká válnak. Így történt, hogy az alsószeliek 
egy része fokozatosan eltávolodott a hitgyakorlástól. 
Számos evangélikus gyökerű nagyszülő sincs már 
megkeresztelve!

Ha visszagondolok a kezdeti időkre, bizony mél-
tatlan körülmények között indult a gyülekezet újra-
építése. Talán ha öten-hatan voltak az istentiszteleti 
alkalmakon. Ezért is számít minden lélek! Nagyon sok 
imádságunk és munkánk fekszik abban, hogy megint 
élő közösség legyünk. A gyülekezetemben kezdettől 
fogva külön tartom magyar és szlovák nyelven az is-
tentiszteleteket. Mint mondtam, soha nem bántam 
meg, hogy a lelkészi hivatást választottam.

Életem során egyetlenegyszer gondoltam csak arra, 
hogy elhagyom Szlovákiát. Ez 2009-ben történt. Fris-
sen beiktatott lelkészként írtam egy cikket SOS szlová-
kiai magyar evangélikusok címmel a Magyarországon 
megjelenő Útitárs folyóiratba. Tudtam, hogy bajom 
származhat belőle. A megjelent írás lényege az volt, 
hogy a felvidéki magyar evangélikusokat is megilleti a 
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jog, hogy magyarul hallgathassák az Isten igéjét. Azért 
mertem ezt megírni, mert a hitben és nemzetiségben 
való megmaradást becsületbeli ügynek tartom. Óriási 
kihívásnak fogtam fel e törekvést, melyben a gyüle-
kezetem és felvidéki magyar evangélikus testvéreim 
is támogattak. Sajnos a meghurcoltatások miatt az 
egyházban mint hivatalban, ha csak átmenetileg is, de 
megrengett a bizalmam. Lett volna rá lehetőség, hogy 
megtörjek ebben az időben, de éppen ellenkezőleg, 
nagyon sokat imádkoztam, hogy erősödjek a hitben. 
Először fegyelmi eljárás indult ellenem, az egyházi 
bírósággal fenyegettek, végül két tárgyalás volt az 
ügyemben az egyház elnöksége, majd a püspöki kar 
előtt. Ezt követően összehívtak egy találkozót a Szlo-
vákiában magyarul szolgáló evangélikus lelkészek 
részére. A jelenlévők – valóságot egyáltalán nem fe-
dő – beszámolóiból úgy festett, hogy minden a lehető 
legnagyobb rendben van. A beszámolókat követően 
Michael Gubo szlovák nemzetiségű, de magyarul is 
beszélő lelkésztársam kért szót. Beszédében nyilvá-
nosan kiállt mellettem. Ez a bátor, teljesen váratlan 
fellépés minden résztvevő számára a meglepetés 
erejével hatott. Az Úristen akarata mutatkozott meg, 
és a leghitelesebb módon, egy szlovák nemzetiségű 
testvér által hangozhatott el az igazság. Attól kezdve 
az én ügyemet mintha elvágták volna, többé szóba sem 
került. Nyilvánvalóvá lett az itteni egyházi vezetők 
számára is, hogy javítani kell a helyzeten. Talán ez az 
eset is hozzájárult ahhoz, hogy 2012-ben megszületett 
egy partnerszerződés a magyarországi és a szlovákiai 
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evangélikus egyházak között. Mi, felvidéki magyar 
evangélikusok halmozottan kisebbségben élünk, de 
ahogyan Pál apostol is mondja, az erőtlenségünkben 
vagyunk erősek, mert megtanultuk az elfogadás és 
a türelem mellett azt is, hogy az Istenbe vetett hit 
egyidejűleg tesz elszánttá és szabaddá.

Eddigi életem során azt tapasztaltam, hogy Isten sok-
kal jobban szeret engem, mint ahogyan azt megérdem-
lem. Nincs olyan nap, hogy ne vitatnám meg Istennel 
akár a legapróbb gondokat is. Tudatában vagyok an-
nak, hogy ha elhagynám az imádságot, valami megsza-
kadna. Több olyan történés is volt az életemben, hogy 
Isten teljesen más dolgokra terelte a figyelmemet, mint 
ahogyan azt én addig elképzeltem. Meggyőződésem, 
hogy mindent, amit Istentől kapunk, el kell fogadnunk, 
és soha nem szabad teret adni az ördögnek azáltal, 
hogy kételyekbe merülünk. Vannak olyan területek, 
ahol semmilyen megalkuvás nem megengedhető. A 
legfőbb, hogy ne alkalmazkodjunk az istentelen vi-
lághoz.

Valóban az a legérdekesebb a hitben, hogy a ne-
hézségek ellenére sincs senkinek semmi oka Istenben 
kételkedni. Nagyon sok olyan helyzet volt és van az 
életemben, amikor azt éreztem, érzem, hogy Isten 
jelenléte megengedi, hogy minden jóra forduljon. A 
gyülekezetben is – noha sokkal többen is járhatná-
nak – van egy nagyon egészséges mag. Sokan kívül-
ről tagjai a gyülekezetnek, megkeresnek – és együtt 
imádkozunk. A magam részéről közösségi emberként 
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is részt veszek a falu életében. Igyekszem mindenkit 
személyesen is meglátogatni, a betegeket otthon és a 
kórházban is. 

Krisztusra úgy tekintek, mint a bátyámra. Egyszerre 
példakép és bizalmas, mindent meg tudok osztani vele. 
Ami számomra az igazán megragadó Jézusban, az az 
egyértelműsége a tekintetben, hogy mit akar tőlünk. 
Hogy miért nem tudja a keresztény ember mindezt 
maradéktalanul megvalósítani a hétköznapi életben? 
Tudta ezt már Jézus Péterről és a többi tanítványról 
is. A mai ember egyik jellemző sajátossága a pillanat 
szeretete, hogy a világi elismertségre törekszik. Ha 
pedig az anyagiasságot nézzük, bizony gyakran elő-
fordul, hogy ha már megszereztük a vágyott dolgot, 
többé nem is érdekel bennünket…

Mindenképpen szembetűnő itt Szlovákiában, hogy 
a szlovákok sokkal buzgóbbak hitük gyakorlásában, 
mint mi, magyarok. Jó néhány település szinte kiürül 
vasárnaponként, mert mindenki a templomban van.

A felvidéki magyarság megmaradása szempontjá-
ból a következő tíz év vízválasztó. Téves hozzáállás, 
ha csak a túlélésben gondolkozunk. Az, hogy az itt élő 
magyarok bizonyos politikai játszmáknak köszön-
hetően megosztottak, tovább gyengíti a sorainkat. 
Ez elfogadhatatlan. A megosztottságra magyarázat, 
hogy Trianont követően természetes határok lettek 
szétválasztva, hiszen különböző dolgokról teljesen 
másképp vélekednek például a bodrogköziek vagy a 
mátyusföldiek. Elérkezett annak az ideje, hogy egy-
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szer és mindenkorra felismerjük az összefogás erejét. 
Ez a félmilliónyi magyar talán csak Istenben lehet 
egységes. Ő a kulcs. Az anyaországtól – az anyagiak 
mellett – alapvető elvárás a teljes körű erkölcsi és 
politikai támogatás. Ehhez egy erős és egységes Ma-
gyarországra van szükség. Ezen felül áll, hogy keresz-
tyénekként csak úgy tudunk erősödni, gyarapodni, 
ha megmarad a felekezeteken túlmutató hit. Vallom, 
hogy az Istenbe vetett hit az egyetlen, ami újra össze-
kovácsolhat bennünket, magyarokat. 
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Hanghullám
Szegfű Katalin
újságíró, médiatanár

„A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, 
de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így 
van mindenki, aki a Lélektől született.” (Jn 3,8)

Büszke békési vagyok, akinek minden felmenője ide 
kötődik. Lokálpatriótaként azt vallom, hogy a sokak 
által lenézett Viharsarokban is lehet teljes életet él-
ni. Soha nem is jutott eszembe, hogy elhagyjam ezt a 
települést, és Istennek hála, hogy erre nem is kény-
szerítettek a körülmények. A szüleim mind a két ág-
ról reformátusok, de mivel hitüket nem gyakorolták, 
engem sem kereszteltek meg.

Meglepő módon kerültem közel az evangélikus-
sághoz. Ez összefügg a pályám alakulásával. Bár ere-
detileg nem újságíró akartam lenni, művelődésszer-
vező és médiaszakot végeztem Szegeden. A tandíjra 
valót rádiózásból kerestem meg, voltam hírszerkesztő, 
riporter, sőt sportriporter is. Egy kereskedelemi rá-
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diónál – a Beach Rádiónál – dolgoztam, aminek egy 
szabadstrandon volt a stúdiója. Alig öten vagy hatan te-
vékenykedtünk a szerkesztőségben. Felmerült egyszer, 
hogy valamilyen keresztény ünnep kapcsán készítsek 
interjút különböző felekezetű helyi lelkészekkel. Így 
jutottam el a pünkösdi, az adventista, a református és 
a baptista gyülekezetekhez. Tőlük azután meghívást 
kaptam az alkalmaikra, s ezekre el is mentem. 

Húszéves voltam ekkor, érdeklődő fiatal lány. Tár-
saságban azonban inkább tartózkodónak és bizal-
matlannak számítottam. Konkrétan nem tudom meg-
mondani a napot, hogy mikor tértem meg, de ahogy 
folyamatosan bekapcsolódtam a keresztény közös-
ségek életébe – közben egy reggeli áhítatsorozatot is 
indítottunk a rádióban –, egyre inkább éreztem, hogy 
van itt valamifajta mögöttes hatalom. Olyan nyitott-
sággal és befogadással találkoztam a közösségekben, 
ami addig ismeretlen volt a számomra. Mintha végte-
len távolságból egyszerre csak számomra is megjelent 
volna az Úr. Az én életemben is jelenvalóvá lett, és azt 
mondta nekem: „örök szeretettel szeretlek”.

Később úgy magyaráztam meg ezt az időszakot 
magamnak, hogy azoknak a keresztényeknek az arcán 
a krisztusi arc rajzolódott ki. A legfontosabb az volt, 
hogy egy befogadó és elfogadó Isten jelenlétét éreztem 
meg. Egy olyan Istennel találkoztam, aki mindig is 
várt rám. Egyetlen dolog zavart csupán, hogy a békési 
gyülekezetekben mindenki úgy ismert, mint „a rádiós 
lány”. Békés kisváros, bárhová mentem, mindig csak a 
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rádiós lány maradtam, egy idő után viszont már nem 
akartam más lenni, mint egy fiatal, aki Istent keresi. 

Egy napon meghallgattam a Kossuth Rádióban az 
evangélikus félórát. Egy kvízjáték volt a végén. Akkor 
már javában olvastam a Bibliát, és elhatároztam, be-
telefonálok. Elmentem egy telefonfülkéhez, és ahogy a 
kapcsolatra várakoztam, hirtelen eszembe jutott, hogy 
a közeli Mezőberényben például engem nem ismer 
senki. Kikerestem az ottani evangélikus egyházköz-
ség telefonszámát, és rögtön fel is hívtam. Bátovszky 
Gábor lelkész vette fel, aki később megkeresztelt. El-
mondtam neki, hogy nincs semmilyen kapcsolatom 
az evangélikussággal, de érdeklődöm a hitük iránt. 
Persze egy szóval sem említettem, hogy mit dolgozom. 
A lelkész nagyon kedves volt, és meghívott a követke-
ző pénteki ifjúsági bibliaórára. Itt aztán végre teljes 
anonimitásban érezhettem magamat, mert egyáltalán 
nem számított, hogy ki vagyok és honnan jöttem. A 
lelkész csak pár évvel volt idősebb nálam. Az ottani 
közösségekben pedig természetes módon találkoztam 
olyan emberi magatartásokkal – mint az odafordulás, 
a megbocsátás, az alázatosság, a szerénység –, ame-
lyeket a világban ilyen hitelesen nem tapasztaltam. 

A telefonbeszélgetéstől kezdve azután rendszere-
sen jártam át Mezőberénybe az evangélikus gyüleke-
zet ifjúsági óráira, felnőtt bibliaórákra és a vasárnapi 
istentiszteletekre. Szüleimnek is elmondtam, hogy 
teljesebb lett az életem, és nem ellenezték. 

A lelkésszel intenzív beszélgetésekre volt lehetősé-
gem. Emlékszem, egy ilyen beszélgetés után valami-
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lyen kis bosszúsággal tértem haza. És alig nyitottam ki 
az ajtót, már hívott, és azt mondta a telefonba: „Kata, 
bocsáss meg!” Megrendültem ettől a mondattól, mert 
az ismeretségi körömben nem volt jellemző, hogy a 
férfiak ilyet egyáltalán ki merjenek mondani. Éreztem, 
hogy szívből jött, teljesen őszinte, s hogy egy ilyen 
bocsánatkérésre csak az lehet a válasz, hogy az ember 
elengedi a sérelmét. 

A különféle találkozókon, táborokban és más 
rendezvényeken egyre többeket ismertem meg az 
evangélikus egyházból, és hálás szívvel emlékszem 
mindenkire, aki elfogadó volt velem ebben a kezdeti 
időszakban. Sokat tanultam tőlük. Nagy nyitottsággal 
figyeltem mindenre. Számomra minden új volt, és úgy 
szívtam magamba a tanítást, mint a szivacs. A közös-
ségben eltöltött idő alatt fokozatosan megtörtént ben-
nem a szemléletváltás. És arra is rájöttem, hogy nincs 
olyan, hogy közhelyes vagy túl sokszor hallott ige! 

Egy Istennel való párbeszédben hallottam magam-
ban, hogy „Legyen a te születésnapod az újjászületésed 
napja!” Így lett huszonharmadik születésnapom a ke-
resztelésemnek a napja is. Életem legmeghatározóbb 
élménye. Úgy sírtam az oltár előtt, mint egy kisgyerek. 
Bátran merem állítani, hogy a megtérésemet követő-
en a füvet zöldebbnek, az eget kékebbnek láttam. A 
legszebb mondat, a Szentírás szíve számomra ma is 
a konfirmációs igém Jeremiás könyvéből: „A messze-
ségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, 
azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer 31,3)
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Tíz nappal a keresztelésem után történt, hogy mo-
torbalesetem volt. Segédmotorommal sötétedés után 
tartva hazafelé a munkából, egy elnyújtott kanyarban 
– közel Békéshez – megingott a motorom egy sárbuc-
kán, elestem és bukfencezve landoltam a fűben. Va-
lószínűleg eszméletlen voltam egy kis ideig, de aztán 
magamhoz tértem. Egy közeli gyárépületbe botor-
káltam, ide jött értem a családom. Szerencsém volt, 
mert a sok felszíni seb mellett csak a csuklóm tört el, 
és a térdemet kellett később megoperálni egy belső 
sérülés miatt. A kórházból hazafelé jövet a bátyám 
egyszerre csak nekem szegezte a kérdést: „Hát mit 
akart üzenni neked ezzel a te Istened?!” És még azon 
az éjszakán megkaptam a választ. Nagyon erős figyel-
meztetésként jelent meg előttem a mondat: „Új nap, új 
kegyelem.” És Istentől ígéretet kaptam arra is, hogy 
gyorsan meggyógyulok. Valóban, a gipszet hamarabb 
le tudták venni, mint ahogyan azt először gondolták.

„Új nap, új kegyelem” – ez azt jelentette számomra, 
hogy a kereszténnyé válás komoly dolog, méltónak kell 
lenni hozzá! Mégpedig az élet minden területén. Az 
imaéletben, a másik emberrel való kapcsolatomban… 
Hogy folyamatosan figyeljem, mit vár tőlem Jézus, mit 
ír a Biblia, mit tesz egy másik keresztény ember. Ek-
kortól kezdtem el mélyebben gondolkozni azon, hogy 
miként tudnám szolgálni Krisztus országát itt a földön. 
Hiszen a mezőberényi gyülekezetben megtanultam azt 
is, hogy minden szolgálat fontos. Egy alkalommal, amikor 
a busszal mentem át az istentiszteletre, jóval korábban 
érkeztem, majdnem egy órával a szertartás előtt. Már 
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a megállóban feltűnt egy nagyon idős kedves nénike a 
gyülekezetből, aki irtózatos tempóban sietett a templom-
ba. Megszólítottam, hogy „Miért tetszik annyira sietni, 
hiszen még csak kilenc óra.” Mire ő igen komoly arccal és 
hittel közölte, hogy az ő szolgálata milyen fontos: „Ki kell 
sepernem a templomot!” Így tudatosult bennem, amit Pál 
apostol mondott, hogy az egyház Krisztus teste, s hogy 
mindenkire, minden egyes tagra kölcsönösen szükség 
van, hiszen e tagok a „test részei” (1Kor 12,12–30).

Feltettem a kérdést a lelkésznek is: „Jó, jó, most 
már keresztény vagyok, de mi a dolgom, mi lesz az én 
szolgálatom?” Így alapítottuk meg és kezdtük el írni a 
gyülekezeti lapot.

Kevéssel keresztelésem után találkoztam az egyhá-
zi rádiómisszió akkori vezetőjével, Gáncs Péterrel, aki 
bátorított, hogy ahol akkor dolgoztam, a kereskedel-
mi rádióban is szólaljon meg az ige. Volt egy időszak, 
amikor heti rendszerességgel közvetítettünk istentisz-
teleteket, és évekig szólt a több felekezet lelkészei és 
tagjai által készített, néhány perces napindító áhítat. 
Az egyházi médiával ma is tartom a kapcsolatot, írok 
az Evangélikus Életnek, és készítek műsorokat a Rá-
diómissziónak. De nem tolakszom sehol sem, hiszen 
csak a hitemet és az újságírói képességeimet tudom 
felajánlani. Nincs teológiai végzettségem, és igen távol 
élek onnan, ahol a kérdések eldőlnek.  

Jelenleg két békéscsabai gimnáziumban tanítok 
mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat. Az 
egyik iskola egyházi, a másik világi. Ez egy nagyon 
érdekes, izgalmas kihívás a számomra. Gyakorlatból 
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már jól ismerem a médiát, hiszen több mint tíz éve 
vagyok főszerkesztője a Békési Újságnak. Ez egy két-
hetente megjelenő ingyenes kiadvány, amely minden 
békési otthonba eljut, tízezer példányban jelenik meg. 
Az online sajtó sem ismeretlen terep.

Nem gondolom, hogy a média vagy a film eleve kár-
tékony. Ez egy téves nézet. Ugyanakkor nem szabad 
kritikátlanul elfogadni a média, az internet – ma már 
az okostelefonok – által közvetített világot. Hiszen 
mit üzennek ezek az eszközök? Hogy újra és újra vedd 
elő, érd be azzal, amit készen kapsz, ne gondolkozz a 
dolgok hátteréről, vidd magaddal a képeket, fogadd 
be készen az üzeneteket, vásárolj, és ne felejtsd el, 
hogy legközelebb is gyere vissza, ha jól akarod magad 
érezni. Ezzel lesz teljes lesz az életed, és miközben 
eltelik a szabadidőd, nem fog hiányozni semmi, a kész 
válaszok mellé közösséget is kapsz… 

Arra a következtetésre jutottam, hogy több színtéren 
– így a médián keresztül is – a lelkekért folyik a küzde-
lem. Ezzel minden kereszténynek számolnia kell. Sok 
nehézség és tragédia történhet az életünkben, érhetnek 
veszteségek, de a kényelmesség is el tud távolítani min-
ket Istentől. Ezt nagyon komolyan kell venni. Mindennap 
ki kell mondanunk, hogy Jézushoz akarunk tartozni, és 
amíg ezt kimondjuk, addig hozzá tartozunk. Ehhez nem 
elég a vasárnapi kereszténység. Nem szabad engednünk, 
hogy a hit tüze kialudjon bennünk. Isten visszafogad, 
bármennyi ideig távolodjon is el tőle az ember, de ezzel 
nem szabad visszaélni. Az a fontos, hogy ezek az eltávo-
lodások, „bűnperiódusok” minél rövidebbek legyenek 
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az életünkben. A Biblia olvasása és az imaélet tartósan 
elmaradhatatlan a keresztény életben. Szerintem Isten 
nagyon szereti a rongyossá olvasott Bibliákat. 

Van itt egy srác Békésen, egy volt bőrfejű fiú, aki a 
nővére által tért meg, és egyszer a szemem láttára tett 
tanúbizonyságot több száz ember előtt. Számomra katar-
tikus élmény volt a vele való beszélgetés, interjú. Többek 
között azt mondta: „Radikális voltam, de amikor meg-
tértem, elhatároztam, hogy radikális keresztény leszek. 
Nem csak úgy ímmel-ámmal, hanem gyökeresen megvál-
tozva.” Ma ez a fiú a cigánymisszióban teljesít szolgálatot. 

Én akkor vagyok a legboldogabb, amikor azt érzem, 
hogy közel vagyok Istenhez. Azt hiszem, az a Szent-
lélek munkája, hogy mindig tudok arra gondolni: de 
jó, hogy Isten gyermeke vagyok. Nagyon sok rossztól 
megkímélt az Úr, és érdemeimen messze felül kaptam 
sokat tőle. Nem tudom, hol lennék, ha nem így alakul 
az életem, ahogy elmeséltem.

Nyitott vagyok az ökumené iránt, a keresztények 
együttműködése reménnyel tölt el. Azt vallom, nekünk, 
keresztényeknek nem kell keresnünk Istent más vallá-
sokban, hiszen Isten teljességében megjelent a Krisz-
tusban. Jézus maga az Isten. Semmilyen kétség nincs 
bennem afelől, hogy a keresztény út az egyetlen helyes 
út a számomra. Abban viszont olykor kételkedem, hogy 
elég erős vagyok-e életem végéig járni ezt az utat. Van-e 
elég kitartó hitem ahhoz, hogy megláthassam a meny-
nyek országát? Mindig is foglalkoztatott a kérdés, hogy 
elég-e a hit. Kell-e hozzá hitből fakadó cselekedet? És 
mi történik akkor, ha már csak cselekedet van?
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Tettre – készség
Kovács Imre 
templomgondnok

„Jézus így válaszolt: »Szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat.«” 
(Mt 22,37–38)

Családom tősgyökeres evangélikus, Magyarkeresz-
túrról. Már a falu neve is Istenre utal, a kereszt Urára. 
Kis falu a miénk, alig négyszáz lelkes, de több mint 
százan fizetjük a templomadót. Jó lenne, ha a papunk 
itt élne közöttünk, mint a korábbi tiszteletes – Isten 
nyugosztalja. A mostani is igyekszik a közösségért, jó 
ember, de két munkahelye van, Sopronban is dolgozik, 
itt meg hét falu tartozik hozzá. Csoda, hogy bírja.

Én is öreg vagyok már, hetvenen túl, a templom-
gondnoki feladatokat mégis ellátom.

Gyerek voltam az ötvenes években, a Rákosi-kor-
szakban, amikor kezdték mondogatni a faluban, hogy 
kellene építeni egy templomot. Addig az iskolaterem-
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ben tartották az istentiszteletet, és volt egy harang-
lábunk, de az összedőlt. Ma a harangláb helyén áll a 
kocsma. Aztán amikor eldöntötték, hogy templomot 
építenek, megkezdődött a faluban a gyűjtés. Nehe-
zen indult, majdnem tíz évbe tellett, mire sikerült 
felépíteni. Nagy ünnepség volt, be se fértünk a temp-
lomba, annyian voltunk. Sümeghy József tisztelendő 
atya szolgált. Attól kezdve sokáig hetente kétszer volt 
istentisztelet és könyörgés. Apám is egyike volt a helyi 
templomgondnokoknak. 

Én beleszülettem a hitbe. Apám hitt, hát én is hit-
tem, de bevallom őszintén, fiatalon nem sokat koptat-
tam a templom küszöbét. Huszonhét hónapig voltam 
katona a határőrségnél, aztán meg a gépészet érdekelt. 
A téeszesítés alatt költöztem vissza Magyarkeresztúr-
ra, és nyugdíjig ott dolgoztam – gépkezelőként, majd 
sofőrként.

2000-ben volt egy presbiteri ülés, és nem volt sen-
ki, aki elvállalta volna a templom gondnokságát. Hát 
azt meg hogyan? – gondoltam. Senki ne gondozza az 
Isten házát? Hittem én az Istent, meg Jézust, hogy az 
igazat mondja, de nem voltam olyan hitbuzgó – mégis 
feltámadt bennem a lelkiismeret, hogy nem hagyhatom 
elveszni az atyai örökséget. Kötelességemnek éreztem, 
hogy elvállaljam a munkát, pedig épp nyugdíjas lettem, 
azt gondoltam, elég lesz nekem a gazdaság, meg az öt 
unokám.

A megtérésről azt gondolom, hogy vannak, akik 
valamilyen nagy fordulat, betegség vagy veszteség 
révén változnak meg gyökeresen. De nálam ez nem 
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így volt. Öregkoromra jött meg az eszem. Régebben kö-
telességtudatból jártam istentiszteletre és végeztem 
a gondnoki munkát. Ma már önmagamért teszem. Jól 
érzem magam a templomban, tudom, hogy a helyemen 
vagyok, megnyugszom, figyelem, amit a tisztelendő 
atya mond, hallgatom az igét. Még az éneklést is meg-
szerettem. A templomgondnokságot addig végzem, 
amíg erőm engedi, és nem találnak helyettem egy 
fiatalabbat. A kötelesség bennem örömmé változott.
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Soli Deo Gloria – 
Egyedül Istené a dicsőség

Koch Béla
háziorvos

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki 
gondja van rátok.” (1Pt 5,7)

Tolna megyében, Pakson születtem 1962 novembe-
rében. Szüleim evangélikusok, rendszeresen jártunk 
templomba. Apai nagymamámtól kaptam az első Bib-
liámat, és ő tanított meg gyerekként imádkozni. Az 
orvosi egyetemet Pécsett végeztem, itt bekapcsolód-
tam az evangélikus gyülekezet ifjúsági közösségébe, 
amelyet Balikó Zoltán lelkész vezetett.

Egyetem után a siófoki városi kórház belgyógyá-
szatán kezdtem. Ez épp a rendszerváltás idejére esett. 
Létszámhiány miatt alig huszonöt évesen, kezdő or-
vosként hat kórtermet bíztak rám. Ebben a rendkí-
vül feszített munkatempójú időszakban ismertem fel, 
hogy a gyógyuláshoz nem elég az orvostudomány, a 
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betegeket lelkileg is támogatni kell. Ekkor arra gondol-
tam, hogy esetleg elvégzem a teológiát is, de korábbi 
lelkészem, Sólyom Károly meggyőzött arról, hogy a 
gyógyítás során bőven lesz lehetőségem lelki szolgá-
latra, melyhez nem szükséges lelkészi diploma. 1988-
ban megnősültem. Feleségem ápolónő. Két lányom és 
egy fiam van.

1991 januárjában – az ottani kolléga halála miatt 
– ideiglenesen Balatonszabadiba helyeztek. Az alig 
fél év alatt annyira megszerettem a körzetet, hogy 
megpályáztam az állást, így lettem háziorvos. Ennek 
immáron huszonnégy éve.

Eltelt egy évtized, tettem a dolgomat, gyakoroltam 
a vallásomat, de még nem úgy, mint megtért ember, 
aki életét Krisztusra bízza. A hitet még nem éreztem 
teljes mélységében. Azután történt egy eset, ami meg-
változtatta az életemet. Volt egy betegem, egy idős 
férfi. Betegsége felismerésekor már nyilvánvalóvá lett, 
hogy menthetetlen. Gégedaganata volt. Végstádiumba 
jutott, és nagyon erős fájdalmaktól szenvedett. Fájda-
lomcsillapítást kapott, és azt a kezelést, amit ilyenkor 
előírnak, de kórházi kezelés nála már nem jöhetett 
szóba. Lelkileg mélypontra került. Annyit talán még 
elmondhatok a páciensről, hogy Isten felé korábban 
semmifajta irányultságot nem mutatott, még a lánya 
esküvőjére sem ment be a templomba.

Egy beteglátogatással töltött pénteki napon úgy 
három óra körül egy belső hang egyszerre csak azt 
mondta, el kell mennem a gégerákos betegemhez is. 
Csodálkoztak is a feleségével, amikor megjelentem, de 
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láthatóan örültek a látogatásomnak. Miután elvégez-
tem a szükséges vizsgálatokat, a felesége magunkra 
hagyott minket. Hirtelen eszembe jutott az ige: „De 
akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, 
és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31) Magam sem tudom 
hogyan, de a következőt kérdeztem tőle: Hallott-e már 
Krisztusról? Mit szólna hozzá, ha Istenről beszélget-
nénk?

Legnagyobb meglepetésemre a páciensem nem 
tiltakozott. Sokáig beszélgettünk. Többször utaltam 
Krisztus megváltó üzenetére: „Én vagyok a feltáma-
dás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” 
(Jn 11,25) Végül úgy jöttem el a betegemtől, hogy azt 
mondta: még soha nem hallott így Jézusról. Még azt 
is hozzátette: mintha kevésbé érezné a fájdalmat…

Elutaztam két napra, és a hazatértem utáni hétfő 
reggel felkeresett a felesége. Elmesélte, hogy miután 
elmentem tőlük, a férje papot hivatott, meggyónt, meg-
áldozott, majd szombatra virradóan – megbékélve 
Istennel – elhunyt. Temetésén a plébános azt mondta: 
„Géza testvérünk halála előtt néhány órával elfogadta 
Isten hívó szavát.”

Ez az élmény engem is teljesen megváltoztatott, 
és megtérésem útjára vezetett. Csak később értettem 
meg, hogy Krisztus keresztre feszítésének idején, pén-
tek délután kaptam a jelzést, hogy látogassam meg ezt 
a gyógyíthatatlan beteget az utolsó óráiban.

Megértettem, hogy a betegeknek a testi gyógyítás 
mellett lelki támogatásra is szükségük van. Ez jelen-
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tette azt a fordulatot, amely egyértelművé tette szá-
momra, hogy ebben Istennek tervei vannak velem. 
Ennek hatására tudtam megírni a Keresztény Magyar 
Orvosok Társaságának tagjaként a Hit és betegség cí-
mű könyvet.

A daganatos betegek kísérése, kezelése, gondozása 
azóta számomra különösen nagy kihívás. Ehhez na-
gyon nagy tapintat kell. A hospice a gyógyíthatatlan 
betegek gondozása halálukig. Ez történhet csupán 
szakmai úton, de mindehhez lelki vezetést is adha-
tunk. Úgy látom, hogy a hitben élő emberek számára 
is meg kell adni a lehetőséget, hogy – Krisztus által 
vezetve – megerősítést nyerjenek a legnagyobb szen-
vedések közepette is.

A hospice ugyanakkor missziós lehetőség is, mi-
vel a nem hívők számára is lehetővé teszi az Istenhez 
fordulást. Ebben szerepe lehet az orvosnak, az ápoló 
személyzetnek, lelkésznek, de a megtérés Isten mun-
kája: hit által, az Ő kegyelméből történik. 

Családcentrikus vagyok, és a tapasztalat is azt mu-
tatja, hogy egy jól működő családban kapcsolaterősítő 
hatással bír a súlyos beteg(ek) ápolása. De senkit nem 
szabad elítélni, aki az otthonában ezt nem tudja megol-
dani, hiszen nem mindenki képes erre fizikailag vagy 
pszichésen. Huszonnégy év háziorvosi gyakorlat után 
azonban kijelenthetem, hogy a betegnek az otthoni 
ápolás a legjobb. Sőt maga a halál is összehasonlít-
hatatlanul nagyobb megnyugvást okoz a hozzátarto-
zóknak, ha családi környezetben következik be, mint 
a személytelen kórházban. Soha nem felejtem el, ami-

Megtérés.indd   146 2015.12.01.   10:03:07



Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség 147

kor egy betegem akkor hunyt el otthonában, amikor 
az ágya mellett családtagjaival együtt mondtuk el a 
Miatyánkot.

Egy másik betegem esetét is szeretném megemlíte-
ni, aki súlyos autóbaleset következtében – negyvenöt 
évesen – deréktól lefelé megbénult. A baleset előtt a 
munkájában igen sikeres ember volt. Amikor a kórház-
ban meglátogattam, közölte velem, hogy gyógyszert 
nem hajlandó szedni, egy évet ad magának, s ha nem 
javul az állapota, öngyilkos lesz. Ultimátuma hallatán 
megkérdeztem tőle, abba beleegyezik-e, hogy rend-
szeresen beszélgessünk. Erre igent mondott. Hosszú 
elmélkedés után döntöttem úgy, hogy Jób könyvét 
fogom neki felolvasni hétről hétre. Hiszen Jób élete 
hasonlított a betegeméhez – jólétből hirtelen ször-
nyű állapotba került. És ahogy telt az idő, olvastuk 
együtt hétről hétre Jób könyvét. Megkértem evan-
gélikus lelkészünket is, hogy segítsen. Nem maradt 
ki egyetlen alkalom sem, és időnként emlékeztettem 
arra a kötelességére, hogy két gyerekét fel kell nevel-
nie. A gyerekeknek ő pótolhatatlan. Így telt el az egy 
év. Nem váltotta be az ígéretét. Köszönöm Istennek, 
hogy életben tartotta! Tartjuk a kapcsolatot azóta is, 
tudomásom szerint kiegyensúlyozott életet él. A fia 
orvosnak készül, a lánya is egyetemista.

Rendszeresen imádkozom, odaviszem a problé-
máimat, a gondjaimat Isten elé. Megemlékezem neki 
imádságaimban a betegeimről. Mint említettem, csa-
ládcentrikus vagyok, és a megerősítést sokszor saját 
magam számára is a családomon keresztül kapom. 
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Egyik lányom lelkésznek készül, a másik az orvosi pá-
lyát választotta, a fiam még gimnazista. A nagyobbik 
lányom már négy- vagy ötévesen eljött velem a bete-
gekhez, figyelmesen hallgatta a beszélgetéseket a pá-
cienseimmel, kérdezgetett a maga gyermeki módján. 
És bár később sem irányítottam tudatosan a teológia 
felé, élményei hatására mégis emellett döntött.

Sokan keresik okát a betegségüknek, és gyakorta fel-
merül bennük a kérdés, hogy Isten vajon miért juttatta 
őket ilyen helyzetbe. „Miért vert meg engem az Isten?” 
– hangzik ilyenkor a kérdés. Még a magukat hívőknek 
vallók közül is sokan gondolják úgy, mintha a betegség 
Isten büntetése lenne. De az nem jut eszükbe, hogy 
saját maguk miben járultak hozzá egy-egy betegség 
kialakulásához, például a helytelen életmóddal. Csak 
hogy néhány közismert tényezőt említsek: túlsúly, al-
koholizmus, mozgáshiány, dohányzás, válások okozta 
lelki stressz és még sorolhatnánk… Persze olyan is 
előfordul, hogy minden rendben van az életvezetéssel, 
mégis bekövetkezik súlyos betegség. Ha Isten szere-
tete nem kétséges, akkor vajon miért? 

A betegnek végig kell gondolnia, hogy hol hibá-
zott. De itt nemcsak a nyilvánvaló dolgokról van szó, 
mint például a dohányzás, hanem fel kell tárnunk a 
kapcsolatainkat a szülőkkel, a gyerekekkel, a kollé-
gákkal, a házastársakkal. Fel kell tenni a kérdést: 
vajon megtettem-e minden tőlem telhetőt? Hiszen 
nem titok, hogy az immunrendszer sérülése daga-
natos betegségek kialakulásához vezethet. Amikor a 
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védekező rendszer megsérül, elindul a káros sejtbur-
jánzás. Törekedjünk tehát lelki egyensúlyra. Nagyon 
fontos az élet dolgaihoz való pozitív hozzáállás. Van 
egy súlyos betegem, aki sokat sírdogál. A férje meg 
azt mondta neki, hogy ha sír, nem látogatják meg a 
kórházban. Ám a sírás is nagyon fontos, mivel lelki 
nyugalmat adhat. Az imádságról pedig egyértelműen 
elmondható, hogy pozitív irányba visz. Az embernek 
fel kell adnia a harcot Isten ellen, és el kell tudnia 
mondani: „Uram, rád bízom magamat, mert ha még 
van feladatod számomra itt e földi életben, akkor még 
megtartasz.” A hit gyógyító erő. Ha nem következik 
be a gyógyulás, el kell fogadnunk, hogy Istennek más 
terve van.

Az élet értelme az, ha Istennel járunk. Az anyagi ja-
vak is életünk részei, azok hajszolása, felhalmozása 
azonban nem akadályozhatja meg az embert abban, 
hogy tiszta és nemes életet éljen. Soha nem gondoltam 
arra, hogy kimenjek külföldre dolgozni, mert nem tud-
tam volna elhagyni a hazámat, bármilyen juttatásban 
is részesüljek. Az orvosok közül is sokan itthagyják 
Magyarországot. Noha a gyógyítás máshol is nemes, 
a kivándorló orvosok hozzátartozóit, idős szüleit, a 
betegeiket az itthon maradt orvosoknak, ápolóknak 
kell felkarolniuk, gyógyítaniuk.

Úgy látom, a megelégedettség forrása nem az, hogy 
mennyi a fizetésem, hanem, ha este elmondhatom, 
hogy ez egy jó nap volt, és ezért hálát adok Istennek. 
Ha végiggondolom az eddigi ötven évemet, elmond-
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hatom, hogy annyi jót kaptam az Istentől, hogy min-
denért csak hálával tartozhatom.

Az evangélium megtanítja az embernek, hogy lássa 
Isten csodálatos világát, hallja a tücskök ciripelését, 
a békák kuruttyolását, elgyönyörködjön az újonnan 
érkezett gólyákban… S amikor kijön egy megműtött 
beteg a kórházból, ahová az utolsó pillanatban sikerült 
beutalni, és lelkesen mondja: „Doktor Úr, meggyógyul-
tam! Köszönöm…” – szerintem ez az élet értelme. Igen. 
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Árnyék és fény
Mátis Lilla 
film- és televíziós rendező, szerkesztő

„A messzeségben is megjelent az Úr: Örök sze-
retettel szerettelek, azért vontalak magam-
hoz hűségesen.” (Jer 31,3)

Mi a megtérés? Én csak azt válaszolhatom rá, hogy 
kegyelem. Mert kegyelmi pillanat, amikor megadom 
magam Isten előtt, belátom bűneimet, és elfogadom 
Krisztust megváltómként. Amikor ráeszmélek, hogy 
nem véletlenül szenvedett bűntelenül ott a Koponyák 
hegyén, hanem az én bűneimért is vállalta a kereszt-
halált. Mindezt hitben megragadni, elfogadni hatal-
mas dolog, és egy életre szóló fordulópont az ember 
életében. Hogyan, mikor, milyen út vezetett ahhoz 
a pillanathoz, amikor öntudatos, erős, akaratos ter-
mészetem ellenére egyszer csak átadtam magam a 
bűnbocsátó isteni szeretetnek? Harminchét évesen 
születtem újjá.
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Hatgyermekes evangélikus lelkészcsaládban nőttem 
fel, szegénységben, de nagy szeretetben. Csodálatos 
szüleink voltak. Úgy emlékszem vissza gyermekkorom-
ra, hogy abban Jézus „jelenléte” egyszerű és természe-
tes volt, olyan, mint egy pohár víz. Kamaszkoromban 
persze minden megkérdőjeleződött. Ki vagyok én, mi-
ért jöttem a világra…? Hihetetlen szomorúság tört rám, 
ahogy rádöbbentem, mennyire rövid az emberi élet. 
Mindenekelőtt pedig arra a kérdésre vártam választ 
Istentől, hogy tényleg létezik-e. Nagyon vártam tőle azt, 
hogy valahogy konkrétan, személyre szólóan nyilvá-
nuljon meg nekem, mutassa meg magát. Kételkedés-
sel kerestem, és hamar belefáradtam. Úgy döntöttem, 
tovább nem foglalkozom vele. Nem tagadtam meg őt, 
de nem vártam további válaszát. Éltem a magam moz-
galmas életét: élsportoló voltam, szavalóversenyeket 
nyertem… Közben persze jártam hittanra, templomba, 
és konfirmáltam is. Éltem testvéreimmel együtt azt 
az életet, amit egy lelkészgyerek élhetett akkor egy 
munkásvárosban. Mindig volt egy-egy tanító, tanár, 
aki éreztette velünk, hogy ikszesek vagyunk, vagyis 
az akkor elfogadott társadalmi kategóriák egyikébe 
sem tartozunk, olykor meg is szégyenítettek osztály-
társaink előtt, de nem ez volt a jellemző. 

Ahogy cseperedtem, egyre inkább a film kezdett 
érdekelni. Akkortájt még „fekete-fehér filmidőket” 
éltük. Az Erőmű Kultúrotthon nyikorgó székein ülve 
bámultuk a Szállnak a darvak című szovjet filmet és 
a többit, de azért az egyik legkorábbi színes film, az 
Édentől keletre is eljutott hozzánk. Megragadott a fil-
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mekben a fény-árnyék játéka. A megvilágításokban 
rejlő drámai vagy épp ellenkező dramaturgiai lehe-
tőség, továbbá az, hogy a filmekben többféle időt le-
hetett megélni. Egy-egy filmhős bőrébe bújva napokig 
játszottam tovább az életüket, szerepüket. Gimnazista 
koromban már tudtam, hogy a film közelében szeret-
nék élni, részese lenni akárhogy is a filmkészítésnek. 
Előtte csillagászatra gondoltam vagy a karmesteri 
szerepet próbálgattam. Takarítás közben „karmesteri 
pálcával” gyakorolgattam a tükör előtt a vezénylést. 
A mai napig is a zenét tartom a legmagasabb szintű 
művészetnek, de a film és az abban rejlő lehetőségek, 
titkok jobban izgattak.

Érettségi után felköltöztem a fővárosba, ahol Lívia 
nővérem, aki ekkor már évek óta az irodalmi életben 
tevékenykedett, bemutatott Hernádi Gyula írónak és 
Jancsó Miklós filmrendezőnek. Közbenjárásukra le-
hettem a Fényes szelek című Jancsó-filmben – ruhás 
kisegítő. Első napom a filmgyárban egy halom frissen 
festett bakancs párosításával telt. Aztán mostam, varr-
tam, s ha kellett, kávét vittem a színészeknek. Mindezt 
hatalmas lelkesedéssel, hiszen tudtam, hogy minden a 
filmért van. Egyik produkcióból kerültem a másikba. 
Ügyelő, másod-, majd első asszisztens, azaz a rendezők 
munkatársa lettem. Igazán neves művészekkel dol-
gozhattam, mondhatom, a legkiválóbbakkal, Jancsótól 
Huszárikig, Latinovits Zoltántól Dajka Margitig.

Elvégeztem a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
televíziós adásrendező szakát. A nappali filmrendező 
szakra nem vettek fel, ám így Horváth Ádám osztályá-
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ba járhattam, akitől rengeteget tanultam. Ő egy nagy-
szerű televíziós szakember és jó pedagógus. Évtizedek 
múlva tudtam csak meg, hogy ő is „Sztehlo-gyerek”. 
Egyike azoknak a zsidó származású fiataloknak, aki-
ket a német megszállás után Sztehlo Gábor evangéli-
kus lelkész vett védőszárnyai alá. Erről azonban an-
nak idején ő velem nem beszélhetett. És akkor még azt 
sem tudhattam, hogy Istennek van terve azzal, hogy 
én megtanuljam a televíziózást is. 

Közben persze szorgosan dolgoztam játékfilmek-
ben, a magánéletemmel, hitéletemmel nem sokat 
foglalkoztam. Legfeljebb filozófiai szinten próbáltam 
valamit megérteni Kierkegaard, Teilhard de Chardin 
írásaiból, vagy Ingmar Bergman filmjeiből, hogy mi 
is az istenhit. A Bibliát nem nagyon forgattam. Temp-
lomba sem igen jártam, csak amikor hazautaztam a 
szülői házhoz. Minden energiámat a munkámba fek-
tettem, megállás nélkül dolgoztam, azt a fajta életet 
élve, amelyről azt gondoltam, hogy teljes. Közben vi-
szont „elfelejtettem” családot alapítani, pedig ma már 
úgy gondolom, hogy ez a női létből fakadó természetes 
kötelesség, amit nem szabad elhanyagolni. Az Úr meg-
bocsájtja minden bűnünket, de bűneink következ-
ményeit általában viselni kell. Igaz, azok terhét vele 
sokkal könnyebb elhordozni.

Volt egy zsidó származású pedagógus barátnőm. Val-
lását soha nem gyakorolta, Istenhez semmilyen vi-
szonyulása nem volt. Évek óta ismertük már egymást, 
amikor egyszer csak nagy változást tapasztaltam ná-
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la. Nyugodt lett, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, és 
egyszer csak igés lapokat kaptam tőle. Szelíd volt, és 
egyáltalán nem erőszakoskodott. Tudta, hogy papgye-
rekként nehéz dió vagyok. Egyszer a következő igét 
adta a kezembe: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd 
a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád kül-
dettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, 
ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem 
akartátok!” (Mt 23,37)

Kemény ige, de megértettem, Jézus azt akarja, tér-
jek meg. „Akkor törjön össze engem!” – mondtam ba-
rátnőmnek büszkén és keményen. Ez egy éven belül 
fizikailag is megtörtént.

Deviánsakról forgattam filmet a Balázs Béla Stú-
dióban, és ez már saját rendezésben, önálló filmnek 
készült. Egy, a tököli börtönből tárgyalásra kienge-
dett, többgyermekes apával készítettem interjút, aki 
– félreértés folytán – a nyílt utcán, hatalmas erővel 
az arcomba vágott. Összetört orrommal kórházba ke-
rültem, kellőképpen összetörve minden értelemben. 

Ekkor barátnőm gyülekezete már rendszeresen 
imádkozott értem. Sokszor hívtak magukhoz, s végül 
ellátogattam a református hátterű pünkösdi közös-
ségbe. Kérdezték, imádkozhatnak-e a jelenlétemben 
is értem. Hát legyen, gondoltam. Egy idő után azonban 
– mivel semmit sem éreztem – mondtam, ne strapálják 
magukat. Ám a Szentlélek erőterében egyszer csak 
mégis átéreztem bűnös voltomat, és akaratlanul is 
elkezdtem sorolni a bűneimet. Volt bőven. De tudtam, 
ezt én most nem embereknek mondom… Azt tapasz-
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taltam meg, hogy – Ady szavaival élve – csöndesen és 
váratlanul átölelt az Isten. Hatalmas, korábban nem 
is kellő súllyal érzett lelki terhektől, feszültségektől 
szabadultam meg. Ez 1985-ben történt. 

Természetesen nincs recept a megtérésre. De egy 
biztos: bűnbánat, bűnvallás, Krisztus megváltó ke-
gyelmének elfogadása nélkül nincs újjászületés. S 
hogy miért fontos a megtérés? Mert – összekapcsolód-
va Isten Szentlelkével – megérthetjük az Igét, amely 
támasz, tanácsadó, iránytű az élet minden területén. 
Persze nem mindig lebegünk a föld fölött méterekkel, 
mint azt az elején átéljük, az úgynevezett első szere-
tetben. Esendő emberként újra és újra eleshetünk, 
vétkezhetünk. De óriási különbség, ha már ismerjük 
az Utat, a szabadulás útját. 

A Jer 31,3-ból választott igét huszonöt évvel a meg-
térésem előtt kaptam édesapámon keresztül, konfir-
mációmra. Ez az Úr – Izraelnek tett – egyik legnagyobb 
ígérete. Jövendölés a hazatérésről. Én felnőtt fejjel tu-
datosan is megkeresztelkedtem, a bemerítkezésemkor 
kapott igevers pedig történetesen a Jeremiás 31,12 
volt, ami már magáról a hazatérésről szól… Később, 
szolgálataim során aktív segítője lehettem az Orosz-
országból, Ukrajnából Szentföldre hazatérő zsidó test-
véreinknek. Izrael mindig is foglalkoztatott. Újjászü-
letettként még inkább megragadott, hogy a zsidóság 
és a kereszténység mennyire egymásból következő 
dolog. Ha jobban tudatában vagyunk a kereszténység 
és a zsidóság közötti köteléknek, akkor tudhatjuk, 
hogy Isten az üdvtervét a zsidó népen keresztül va-
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lósította meg, és hogy mennyire nem lehet megérteni 
a kereszténységet a zsidóság nélkül.

Munkámat nem hagytam abba, bár kész lettem 
volna akár teljes időben szolgálni a gyülekezetben 
evangélizálással, vagy épp a drog- és alkoholfüggő-
misszióban, merthogy a gyülekezetünk ezzel foglalko-
zott. De Isten másképp gondolta mindezt, ő elsősorban 
a hivatásomban akart használni. 

A rendszerváltást követően az újonnan alakult Duna 
Televízió elnöke, Sára Sándor hívott rendező-szer-
kesztőnek. Szinte ezzel egy időben ismertem meg dr. 
Johann Lückhoff nemzetközi lelkész-diplomatát, a 
Jeruzsálemi Nemzetközi Keresztény Követség (ICEJ) 
alapító igazgatóját, aki meghívott Jeruzsálembe, a 
Sátrak ünnepére. A következő évtől kezdődően az 
ünnepségsorozatról – felkélésére – éveken át én ké-
szíthettem a világszerte sugárzott egyórás összeállí-
tásokat. (Magyar verzióját egy ízben a Duna Televízió 
is műsorára tűzte.) 

Jeruzsálemben találkoztam a darmstadti Evangé-
liumi Mária-Nővériség néhány tagjával. A nővérektől, 
akik főként maguk is a zsidó–keresztény kapcsolatok-
ban végeznek határokon átívelő felekezetközi munkát, 
később szintén számos megtisztelő feladatot kaptam. 
Nem részletezem, milyen szerteágazó nemzetközi szol-
gálatra nyílt lehetőségem a megtérésem után, miköz-
ben idehaza is készítettem számos jól fogadott portré-, 
illetve dokumentumfilmet. De a lényeg az, hogy bár 
nem lettem híres filmrendező, ám lelkiekben annál 
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gazdagabban és összehasonlíthatatlanul felszabadul-
tabban élhettem meg hivatásomat az Úr szolgálatában.  

Különösen hálás vagyok Istennek, hogy – Lívia nő-
vérem és sógorom, Ambrus Lajos író rábeszélésére – 
filmet készíthettem édesapánkról, aki akkor már 90 
éves volt. (A Még mindig ültetek fákat című egyórás 
portréfilmet időről időre vetítette a Duna Televízió.) 

Természetesen korábban is eljártam, de édesapám 
2006-ban bekövetkezett halála óta egyre gyakrab-
ban járok evangélikus gyülekezetekbe. Identitásomat 
azonban nem az evangélikusságban mérem, hanem 
a Krisztussal való élő közösségben. Ha ezzel baj van, 
akkor baj van mindennel. 

Eddigi hívő életem egyik legfontosabb tapasztalata 
az, hogy egyetlen ima sem hiábavaló, ami alázattal, 
tiszta szívből kerül az Úr elé. Az is lehet, hogy csak 
sokkal később látjuk az eredményét, vagy életünkben 
egyáltalán nem, de sokszor átéltem azt, hogy imameg-
hallgatások eredményeként milyen csodák születnek 
emberek életében. Már „csak” ezért is érdemes volt 
megtérni! 
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Egymás hite által…
avagy a szerkesztő utószava

Elég fura ezt így leírni, de bizton érzem: igazi siker-
könyvet tart kezében az olvasó – huszonegy igazi siker 
könyvét… 

Szerkesztői munkára nem először tisztelt meg fel-
kérésével Büky Anna, jelen kötetének ötletére azon-
ban semmilyen indokkal nem lehetett nemet mondani. 
És nem csak azért nem, mert elszántsága kétséget sem 
hagyott afelől, hogy mindenképp meg fogja valósítani 
tervét, hanem mert elképzelését megszégyenülten 
voltam kénytelen hallgatni. Egy pillanatra sem volt 
ugyanis kérdés a számomra, hogy a korábbi köteteivel 
már hangos sikereket elért szerző most olyasmire 
kapott – alighanem felülről – indíttatást, amire so-
kunknak „hivatalból” szól a mandátuma. 

Másfél évtizede magam is egy hitmélyítő, hitet 
erősítő folyóirat szolgálatába készültem állni, ám ta-
pasztalnom kellett, hogy a mégoly gazdag közegyházi 
események – avatások, konferenciák, ilyen-olyan tör-
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ténések – dokumentálása közepette a lényeg, a hitre 
találás, hitben járás mindennél beszédesebb „evan-
géliuma” többnyire csak közvetetten tud tükröződni 
egyetlen magyar nyelvű evangélikus hetilapunk ha-
sábjain. Büky Anna ellenben a lényegre volt kíváncsi, 
a lényeget akarta kötetbe foglalni. 

A szerző eredetileg klasszikus – kérdezz-felelek – 
interjúkban gondolkodott, és talán nem véletlen, hogy 
egyetlen érdemi „szerkesztői” javaslatomra (hogy tud-
niillik kérdései ne szerepeljenek a végső szövegben) 
nem is emlékezik. Egy lényegesnek vélt kérésemet 
ugyanakkor határozottan ellenezte. Számomra képte-
lenségnek tűnt portréfotók nélkül közölni interjúkat, 
de időközben be kellett látnom, hogy igaza van. Hiszen 
– arca láttán – reflexszerűen viszonyulunk (pozitívan 
vagy negatívan) minden személyhez, és viszonyulá-
sunkat aztán vagy módosítja, vagy nem a szóban forgó 
személy megnyilatkozása. Pedig tudván tudjuk, hogy 
mire kellene elsősorban figyelnünk, hiszen „amivel 
csordultig van a szív, azt szólja a száj” (Mt 12,34).

A Megtérés kötet néhány közismertebb bizonyság-
tevőjének persze az „arca” is felidéződhet sokunkban. 
De próbáljunk kizárólag szavaikra figyelni! Mert hadd 
áruljam el: szavaik úgyszólván szerkesztetlenek. Ez 
akár (ön)kritikája is lehetne a szerkesztőnek, illet-
ve a kötetnek, ám a szerző koncepciója e tekintetben 
is meggyőző erővel bírt. Büky Anna ugyanis a hite-
lességet tartotta a legfőbb szempontnak, és ebben a 
„témakörben” ezt kiváltképp tiszteletben kellett tar-
tani. Az interjúkötetetek és monográfiák továbbra is 
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tartják magukat a piacon. A még ma is kézzel fogható 
könyveket olvasók ugyanakkor többnyire stiliszti-
kailag letisztult, „nyelvhelyes” mondatokból építke-
ző interjúköteteket forgathatnak. Mintha mindenki 
egyforma szabatossággal fejezné ki magát. A Megtérés 
kötet szerzője igyekezett saját hangjukon rögzíteni 
interjúalanyait…

 A kötetben megszólalók ugyan nem felétlenül 
egyházunk közegében jutottak hitre, de egytől egyig 
kötődnek a Magyarországi Evangélikus Egyház va-
lamely gyülekezetéhez. Ezt a kötődést szabad legyen 
lényeges üzenetnek tartanunk – és nem csak azért, 
mert a Luther Kiadó vállalta a kötet megjelentetését. 
Őszintén reméljük, hogy protestáns felekezetünk – 
minden gyarlósága ellenére – hitébresztő, hitmélyítő 
otthon tud lenni mindenki számára. 

S hol van Büky Anna? Nos, nem csak e kötet ötlet-
gazdájaként tarthat számot elismerésre (egyébként 
azt gondolom, erre nem tart igényt). Valójában ugyan-
is ez a könyv – szerzői kötet. Szerzői kötet, mert az 
interjúalanyok bizonyságtételei ugyan hitelesek, de 
hogy a velük folytatott beszélgetésekből mit emelt 
ki, mit tartott érdemesnek rögzíteni a szerző, az róla 
is árulkodik… A megszólalók tehát olyanok, amilyen-
nek a könyvből kirajzolódnak, de nem feltétlenül csak 
ilyenek.

Mindazonáltal tisztelet és köszönet mindazoknak, 
akik Pál apostollal együtt vallhatják, hogy „nem szé-
gyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden 
hívőnek üdvösségére”. És e kötet lényege éppen ez. Ró-

Megtérés.indd   161 2015.12.01.   10:03:07



162 Egymás hite által…

maiakhoz írott levelének legelején írja Pál apostol: 
„…szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre 
valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis hogy 
együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által…”

Kedves hívő és kedves tamáskodó testvérem! Ne 
reménykedj! Ha elolvastad ezt a könyvet, nincs ment-
séged! Huszonegy késztetést találhattál arra, hogy 
erősödj a hitben, illetve arra, hogy igényeld a hit aján-
dékát. Ámen.

T. Pintér Károly
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Alapinformációk dióhéjban a Protestáns Újságírók 
Szövetsége kiadásában megjelent 500 éve reformá-
ció című kiadvány, az Evangélikus Online Hittan és a 
Wikipédia szócikkei alapján. 

Kik azok az evangélikusok?

Evangélikusok azok a keresztények, akik a 16. század 
első felében megindult reformáció Luther Márton által 
képviselt irányzatához tartoznak. Ennek az irány-
zatnak a hittételeit az ún. Ágostai hitvallás foglalja 
össze. Az evangélikus szó a görög „evangélium” szóból 
eredeztethető, amelynek jelentése: jó hír, örömhír. Az 
ember nem jócselekedetei, jó erkölcsei, még csak nem 
is hite miatt üdvözül, hanem egyedül Isten kegyelmé-
nek jóvoltából. Az ember ezért semmit nem tehet, de 
felismerheti, ragaszkodhat hozzá – ez a hit –, és ebből 
a felismerésből fakadnak azután a biblikus értékrend 
szerinti életvitel cselekedetei. Luther számára maga 
a hit is, amellyel megragadjuk ezt a kegyelmet, Isten 
ajándéka, nem az ember „hozza létre” magában.

Az evangélikus egyházakat „lutheránus” vagy 
„ágostai hitvallású evangélikus egyház” névvel is 
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szokás jelölni. A vatikáni központtal működő római 
katolikus egyházzal ellentétben a protestáns feleke-
zetekhez tartozók szervezetileg különböző önálló 
egyházak tagjai. Ma világszerte mintegy 80 millió 
ember vallja magát evangélikusnak, számuk hazánk-
ban negyedmillióra tehető.

Az erőteljes szlovák és német gyökerekkel is ren-
delkező Magyarországi Evangélikus Egyház három 
egyházkerületre, 17 egyházmegyére és 257 egyház-
községre tagolódik. Az egyházközségek elsősorban a 
tagjaik által befizetett egyházfenntartói járulékból és 
adományokból finanszírozzák működésüket, tartják 
fenn ingatlanjaikat és biztosítanak fizetést lelkésze-
iknek. Az egyház és gyülekezetei számos oktatási és 
diakóniai intézményt működtetnek. A magukat evan-
gélikusnak vallók számarányukat meghaladó mérték-
ben vannak jelen a tudományos és a kulturális életben. 

Luthernek és általánosságban a reformátoroknak 
a tanításában nagy hangsúlyt kapott, hogy minden 
Krisztusban hívő keresztény ember elhívást kapott 
az istenes élet szolgálatára, s ebben ugyan különb-
séget lehet tenni a hivatások tartalmában, de nem 
lehet hierarchikusan egymás alá és fölé rendelni őket. 
Azaz az egyházi szolgálat nem magasabb rendű a más 
szolgálatnál, sőt „még a cselédlány is istentiszteletet 
végez a mosogatással, ha a hivatását Isten tetszése 
szerint végzi”. A misszió, a Krisztus példáját követő 
szeretetszolgálat mindenkinek egyaránt kötelessége. 
Az „egyetemes papság” elvéből következik, hogy a ke-
resztény gyülekezetek és egyházkormányzati szervek 
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paritásos alapon, azaz lelkészi és nem lelkészi együtt-
működésben működnek. Az egyház minden igazgatá-
si-önkormányzati szintjének élén egy lelkészi elnök 
(lelkész, esperes, püspök) és egy nem lelkészi elnök 
(felügyelő) áll, akiket a döntéshozatalban egy tágabb 
testület (közgyűlés), illetőleg egy szűkebb grémium 
(presbitérium) segít, irányít, illetve felügyel. 

Az evangélikus egyházak tanításának legfőbb for-
rása és feltétlen zsinórmértéke a Szentírás. A protes-
táns tanítás velejét ugyanakkor szokás a négy – re-
formátus hagyomány szerint öt – „sola-formulával” 
összefoglalni. Az üdvösség elérésére nézve: sola fide 
– egyedül hit által; sola gratia – egyedül kegyelem-
ből; sola Scriptura – egyedül a Szentírás alapján; solus 
Christus – egyedül Krisztus (a református hagyomány-
ban ehhez csatlakozik a soli Deo gloria – egyedül Is-
tené a dicsőség). A sola-formulák üzenete világos: az 
üdvösséget elnyerni nem cselekedetek által, nem ér-
demekért, nem az egyházi vagy filozófiai hagyomány 
alapján – és nem Krisztus helyére állítva bármi vagy 
bárki mást – lehet.

Reformáció

A reformáció kezdete 1517. október 31-ére tehető, ami-
kor Luther Márton kifüggesztette a híres 95 tételét a 
wittenbergi vár templomának kapujára, amelyben az 
akkori katolikus egyház tanításának és gyakorlatá-
nak hibáira hívta fel a figyelmet. 1517 és 1520 között 
Luther a katolikus egyház elleni kritikáit könyvekben 
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és röpiratokban, valamint a szószéken terjesztette. 
Fontos megjegyezni, hogy Luther célja nem az egy-
házszakadás volt, hanem a katolikus egyház megre-
formálása. Az események azonban mégis egyházsza-
kadáshoz vezettek. 

Lutherrel egy időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin 
János Svájcban is elindította új, független vallási moz-
galmát. E mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni 
tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak ne-
vezték. A reformáció egyes irányzatainak szétválása a 
különböző protestáns egyházak, felekezetek kialaku-
lásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül 
az evangélikus egyház (más néven lutheránus egyház) 
és a református egyház a legismertebbek.

Luther Márton

Martin Luther (1483. november 10. – 1546. február 18.) 
a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, refor-
mátor. Szülővárosában, Eislebenben (ma Lutherstadt 
Eisleben) hunyt el. Ágoston-rendi szerzetesként lett 
teológus és professzor, a wittenbergi egyetem biblia-
tanára. A szükséges reformokat sokáig az egységes 
(katolikus) egyház keretében szerette volna elérni. 
Nyelvi és írói adottságai, karizmatikus személyisége 
csakhamar az egyetem falain túl is tömegeket tett né-
zeteinek követőivé. Az általa lefordított Luther-Biblia 
(németül Lutherbibel) ma is az egyik legfontosabb 
bibliafordítás német nyelvterületen, az „irodalmi né-
met” alapja. 
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Erős vár a mi Istenünk

Az evangélikusság himnusza, amelynek szövegét és 
dallamát egyaránt Luther Márton szerezte a bibliai 
46. zsoltár alapján az evangélikus korál, azaz népének 
formájában. Különösen német földön és Közép-Európa 
más tájain elterjedt, az evangélikusság fennmaradá-
sáért vívott évszázados küzdelemben nyújtott báto-
rítást és vigasztalást. Templomi ünnepeken fennállva 
énekelik, hazánkban gyakran olvashatjuk kezdőso-
rát az evangélikus templomok homlokzatán. A világ 
számos országában, így Magyarországon is az „Erős 
vár a mi Istenünk!” formulával köszöntik egymást az 
evangélikusok. 

Egy pályázat nyomán József Attila is lefordította 
Luther énekét. Az ő változata az Evangélikus énekes-
könyv 256. énekeként ismert. 

Erős vár a mi Istenünk, / Jó fegyverünk és pajzsunk.
Ha ő velünk, ki ellenünk? / Az Úr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség / Most is üldöz még,
Nagy a serege, / Csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön.

Erőnk magában mit sem ér, / Mi csakhamar elesnénk;
De küzd értünk a hős vezér, / Kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed: ki az? / Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia, / Az ég és föld Ura,
Ő a mi diadalmunk.
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E világ minden ördöge / Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene, / Mirajtunk nincs hatalma.
E világ ura / Gyúljon bosszúra:
Nincs ereje már, / Reá ítélet vár,
Az ige porba dönti.

Az ige kőszálként megáll, / Megszégyenül, ki bántja.
Velünk az Úr táborba száll, / Szentlelkét ránk bocsátja.
Kincset, életet, / Hitvest, gyermeket:
Mind elvihetik, / Mit ér az őnekik!
Mienk a menny örökre!

Biblia

A Biblia (koiné görög biblivon ’tekercs’ szóból) azoknak a 
könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a 
kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán 
szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén 
általános mércének tekint. A Bibliát szent jellegéből 
adódóan Szentírásnak is nevezik. A 66 irat közül 39 
eredetileg héber (egy egészen kis része arám) nyelvű, 
és Izrael népe körében keletkezett az Kr. e. 15. század-
tól az Kr. e. 4. századig. A Bibliának ezt az első részét 
Ószövetségnek (vagy Ótestamentumnak) nevezzük. A 
többi 27 irat az őskeresztény egyház körében kelet-
kezett az Kr. u. 1. század folyamán, eredetileg görög 
nyelven. Ebben az időben a görög volt az első számú 
világnyelv a Római Birodalom területén. A Biblia má-
sodik részét Újszövetségnek (vagy Újtestamentum-
nak) nevezzük. 
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A Biblia egyértelműen a legek könyve: a világon a 
legtöbbször és legtöbb nyelvre lefordított, a legtöbb 
kiadást és a legnagyobb példányszámot megért könyv. 
A két legelterjedtebb hiteles mai magyar fordítás a 
Magyar Bibliatársulat (MBT) által készített protestáns 
bibliafordítás és a Szent István Társulat (SzIT) által 
kiadott katolikus bibliafordítás. 

Az első teljes, magyar nyelvű, nyomtatásban meg-
jelent Szentírást Károli (Károlyi) Gáspár gönci refor-
mátus lelkész és munkatársai készítették és adták ki 
1590-ben. Ők az eredeti (óhéber és ógörög) Bibliát 
fordították, de munkájukhoz felhasználták Luther né-
met Bibliáját is. Ezt a fordítást 1908-ban revideálta 
a Brit és Külföldi Bibliatársulat, s ez a változat a ma 
használatos ún. Károli-Biblia. A Biblia egyes részeinek 
– elsősorban az Újszövetségnek és a zsoltároknak – 
korábbi fordításai már a 15. századból is ismertek, a 
reformációt követően aztán mind evangélikus, mind 
református körben megkezdődött a fordítás munkája 
az eredeti héber és görög nyelvű szöveg alapján.

Károli Gáspár Bibliája azóta is számtalan kiadást – 
és több revíziót – élt meg, az utolsó kettő (1908, 2011) 
jelzi a megújított formában való hozzáférés nem csök-
kenő igényét. 

A Biblia könyveinek címét pont nélkül rövidítjük, előt-
te adott esetben a könyv száma szerepel szóköz és pont 
nélkül: pl. Mt, 2Móz. Az idézett vers számát a fejezetet 
jelző számtól vessző választja el, szóköz nélkül: pl. Gal 
1,8. A részen belül idézett versek között kötőjel, illetve 
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pont van: pl: Mt 28,1–5.7.18–20. Ha több részre vagy 
könyvre utalunk, a részek, illetve a könyvek között 
pontosvessző van: ApCsel 18,8; 19,29; Róm 16,23.[12]

A Biblia könyveinek rövidítése

ÓSZÖVETSÉG

Mózes 1. könyve 1 Móz
Mózes 2. könyve 2 Móz
Mózes 3. könyve 3 Móz
Mózes 4. könyve 4 Móz
Mózes 5. könyve 5 Móz
Józsué könyve Józs
Bírák könyve Bír
Sámuel 1. könyve 1Sám
Sámuel 2. könyve 2Sám
Királyok 1. könyve 1Kir
Királyok 2. könyve 2Kir
Krónikák 1. könyve 1Krón
Krónikák 2. könyve 2Krón
Ezsdrás könyve Ezsd
Nehémiás könyve Neh
Eszter könyve Eszt
Jób könyve Jób
Zsoltárok könyve Zsolt 
Példabeszédek Péld
Prédikátor könyve Préd
Énekek éneke Énekek
Ézsaiás könyve Iz, Ézs
Jeremiás könyve Jer 
Jeremiás siralmai JSir
Ezekiel könyve Ez
Dániel könyve Dán

Hóseás könyve Hós
Jóel könyve Jóel
Ámos könyve Ám
Abdiás könyve Abd
Jónás könyve Jón
Mikeás könyve Mik
Náhum könyve Náh
Habakuk könyve Hab
Zofóniás könyve Zof
Haggeus könyve Hag
Zakariás könyve Zak
Malakiás könyve Mal

ÚJSZÖVETSÉG

Máté evangéliuma Mt
Márk evangéliuma Mk
Lukács evangéliuma Lk
János evangéliuma Jn
Apostolok cselekedetei ApCsel
Római levél Róm
1. Korinthusi levél 1Kor
2. Korinthusi levél 2Kor
Galata levél Gal
Efezusi levél Ef
Filippi levél Fil
Kolosséi levél Kol
1. Thesszalonikai levél 1Thessz
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2. Thesszalonikai levél 2Thessz
Timóteushoz írt 1. levél 1Tim
Timóteushoz írt 2. levél 2Tim
Filemonhoz írt levél Filem
Zsidókhoz írt levél Zsid
Jakab levele Jak
Péter 1. levele 1Pt

Péter 2. levele 2Pt
János 1. levele 1Jn
János 2. levele 2Jn
János 3. levele 3Jn
Júdás levele Júd
Jelenések könyve Jel

Útmutató

Sok evangélikus a németországi herrnhuti gyüleke-
zet által évente összeállított, számos nyelvre, köztük 
magyarra is lefordított Útmutató a Biblia rendszeres 
olvasásához című kiadvány alapján naponta forgatja 
a Szentírást. A Herrnhuti Testvérközösség 1731 óta 
megszakítás nélkül adja ki az Útmutatót. Az év min-
den napjára kijelölt bibliai verseket egy 1829 ószövet-
ségi igét tartalmazó gyűjteményből húzzák ki, majd 
a „kisorsolt” igéhez választanak egy újszövetségit, 
valamint egy imádságot és egy énekverset. Az igék 
kihúzását mindig két és fél évvel korábban végzik el. 
A Losungen névre hallgató igei útmutató a világon ösz-
szesen 50 nyelven jelenik meg. Évente közel kétmillió 
példányban kel el nyomtatott formában, illetve mind 
többekhez jut el digitálisan, az interneten keresztül.

Miatyánk

Az Úrtól tanult imádságnak is nevezik, mivel Jézus 
tanította tanítványainak. Egyben minden imádság 
példája is a keresztények számára. Általában a sza-
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badon mondott vagy kötött szövegű imádságok végén 
hangzik el ilyen bevezetéssel: „…hallgasd meg imád-
ságunkat Jézus Krisztusért, kinek nevében és tanítása 
szerint még együtt így imádkozunk: Miatyánk…”

Minden istentiszteleten elhangzik, nélkülözhe-
tetlen az úrvacsorai és a keresztelési liturgiában, de 
esketések és temetések alkalmával is. Az Úrtól tanult 
imádságot az egyetemes könyörgés végén minden al-
kalommal a lelkésszel közösen mondja az egész gyü-
lekezet.

Az Úrtól tanult imádság szövege az új, ökumenikus 
fordítás szerint a következő:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.” 
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