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„Milyen jó érzés, hogy igaz az Igének az a tanítása, hogy bízz az Úrban, higgy az Úr 
Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házad népe! Mikor így 
végigtekintek, csak a hálaadás van a szívemben, hogy Isten meghallgatott, megtartott, 
és engem is, a senkit, a semmit ilyen nagyra helyezett, nagy családot adott, és 
bizodalmat adott a szívembe, hogy Istenhez tartozhatok”.  

 

 

Család 

Apai nagyapámat nem ismertem, nem emlékszem rá, de a nagymamára emlékszem; 

édesanyáméknál lakott, a szüleim viselték gondját. Nagyon aranyos, csendes, kedves 

öregasszony volt, a Szikszai-féle Keresztyén tanítást1 olvasta, és pipázott a kisöreg. 

Egy nagy tanyájuk volt, és ő ott gazdálkodott, ott élt egyedül sok ideig, amíg 

megöregedett. Neki két fia és egy lánya volt, édesapám volt az első gyermeke. A lánya 

Magyarországra jött, mert akkor Csehországhoz tartozott az a rész, Tivadarfalva. Ez 

a határon túl van, de közel a határhoz, 15-16 kilométerre onnan. Ahogy megöregedett 

az öreg nagymama, a gazdálkodást felmondták, és édesapám magához vette a 

családjába.  

 

Édesanyám, Nagy Emma szintén egy nagy, gazdálkodó családból való volt. Az 

édesanyja korán meghalt, de nagyapa, az ő édesapja élt még sokáig. Nem sokat 

találkoztunk vele, de ismertem. Édesanyámék négyen voltak testvérek, három lány és 

egy fiú. Az egyik nővére tanítónő lett, a fiú meg mással foglalkozott, nem szeretett 

gazdálkodni, és a másik lány sem, úgyhogy édesanyám örökölte a gazdaságot. Ő vette 

a kezébe az ügyintézést, a legkisebb lány.  

 

Édesapám, Gulácsy Lajos pedig a vasútnál volt kalauz, mikor megismerte 

édesanyámat – ő akkor még 16 éves volt –, és elvette feleségül. Tivadarfalván volt a 

földbirtokuk, de a vasúttal járták az országot, és rábízták a gazdálkodást édesanyám 
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másik lánytestvérére s annak az urára. Csakhogy azok nem értettek a 

gazdálkodáshoz, az adósság csak gyűlt, és akkor aztán szüleim elhatározták, hogy 

édesanyám hazamegy gazdálkodni, mert ő nagyon jól értett ahhoz nő létére. 

Édesapám még járt a vasúthoz, és abból éltek, a vasúti fizetésből, mert a 

gazdálkodásból az adósságot kellett kifizetni. Na, de mindent bölcsen el tudtak 

rendezni – édesanyám a gazdálkodással, édesapám a vasúttal –, úgyhogy kitisztázták 

az adósságokat. A gyerekek jöttek, születtek sorban, voltak, akik meghaltak kicsi 

korban, és élők nyolcan maradtunk. Én hetediknek vagy hatodiknak születtem – meg 

sem tudom mondani, mert közben voltak, akik meghaltak –, de mint élő a hatodik 

voltam. A testvéreim Sándor, Pista, Juliska, Emma, Etelka – mi Etunak hívtuk –, aztán 

én, Lajos és Gábor.  

 

Keresztmama 

Az édesanyám egyik lánytestvére tanítónő lett, és férjhez ment egy lelkészhez, 

Jánossy Sándorhoz. Keresztpapa hajdúböszörményi származású, itt van a nagy 

családja Böszörményben, de ott, Tivadarban volt lelkész, oda választották meg. 

Onnan aztán őt megválasztották Méhtelekre2, az már a határon túl volt, az már magyar 

volt, és akkor ők odaköltöztek, elszakadtak ettől a családtól. Öt gyermekük született, 

abból meghalt három kicsi korban, de két fiuk megmaradt. Az első fiuk nagyon beteges 

volt, kis sápkóros, erőtelen, a második gyerek viszont egy gyönyörű szép, vidám, erős, 

egészséges fiú. De jött egy agyhártyagyulladás-járvány – azt akkor még nem tudták 

jól kezelni –, és ez a gyönyörű gyermek megkapta, és meghalt.  

 

Szegény keresztmamám majd’ beleőrült a fájdalomba. Azt mondta, hogy még ha az a 

gyenge gyermek hal meg, azt még el is tudja fogadni, de az a szép, egészséges, 

vidám, erős gyermek halt meg négyéves korában! Sokáig nagyon levert, beteg volt az 

én nagynéném, aztán elhatározta, hogy a testvérének, édesanyámnak sok gyermeke 

van, egyik a másik után jön, a legtöbb életben van, kér egyet: adjon egy lányt, hogy az 

ő fia ne legyen egyedül, az a gyenge gyermek. És édesanyám adta, és a nagynéném 

elvitte az éntőlem négy évvel idősebb nővéremet örökbe fogadni, hogy ő neveli. Csak 

hát a nővérem vágyott haza, nem tudott ott megszokni, és akkor hazavitték. Akkor 

elvitte a másik nővéremet, az utána következőt. És az sem maradt, mert azok már 

otthon nagyon jól érezték magukat – egy édesanya mellett azért más az élet. És akkor 
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elvitt engem, mint harmadikat. Másfél éves voltam, még csak éppen járni tudtam. Hát 

én ott maradtam.  

 

 

Gyermekkor – nekem a határon túl van az édesanyám 

Keresztmamáék virágos, gyönyörű parókián laktak Méhteleken. Szép, kényelmes hely 

volt: nagy kert, hosszú tornác, konyha, hálószoba, iroda, ebédlő, vendégszoba. 

Parkosított kert volt egy nagy virágággyal középen, és emlékszem, azt nekem hátratett 

kézzel kellett körbesétálni, hogy mozogjak, de a virágot le ne tépjem, mert a gyerek, 

az olyan, hogy könnyen letépi, hogy a kezébe vegye. Keresztmama nagyon szigorú 

volt, amit ő mondott, annak meg kellett lenni.  

 

Mindig keresztmamának szólítottam, de sokáig nem tudtam, hogy nem ő az 

édesanyám. Csak mikor már nagyobb lettem, hét-nyolcéves iskolás, akkor tudtam 

meg, hogy nekem a határon túl van az édesanyám. Tudtunk járni haza – 

keresztmamáéknak volt kocsijuk, és Nagypaládnál kaptunk határátlépési engedélyt –, 

csak én azt nem tudtam, hogy odatartozom. Később tudtam meg, hogy nekem ez az 

édesanyám, és ők a testvéreim. És a testvéreim is csodálkoztak, mert nem ismertek. 

Elfogadtak, mert édesanyámék megmagyarázták, hogy a testvérük vagyok, de mégis 

idegen voltam nekik, nem együtt nőttünk fel. Nekem is furcsa volt.  

 

Emlékszem, mikor otthon maradhattam egy-két hétre, volt egy hosszú asztal, 

édesanyám elkészítette a reggelit, feltette, mindenki leült a maga helyére és 

reggeliztek. Nekem is el volt készítve a hely, de én nem mertem odamenni. Elbújtam 

a bokorban – mert volt virágoskert is nagy jázminbokorral –, és az volt bennem, hogy 

hát én nem ide tartozok, engem észre sem vesznek, ha én nem megyek, mert hát 

annyian vannak. Nekem ez szokatlan volt, mert keresztmamáéknál csak ketten voltunk 

Imrével. Jánossy Imre később professzor lett itt, a Debreceni Kollégiumban, de akkor 

még kicsi volt, öt évvel volt idősebb, mint én. Na, és én elbújtam a bokorban, nem 

mentem reggelizni, ahogy a többi szaladt, ült a helyére, és ott sírtam a bokorban, hogy 

árva vagyok. És egyszer hallom, hogy édesanyám kiált: Szeréna! Akkor még jobban 

sírtam, hogy mégis, hát mégis hiányzok, észreveszik… és akkor előjöttem és leültem 

a többi közé.  
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De mindig éreztem azt a feszültséget, hogy én nem tudok olyan közvetlenül viselkedni, 

mint ők. Ők mindent tudtak, hogy mi következik, hogy következik. Meg édesanyám is: 

hogy odabújjak hozzá, mint a többi… odabújtam én aztán, csak az valami bizonytalan 

érzés volt, szóval nem olyan érzés, hogy ez természetes. És még az is feltűnt, hogy 

mikor játszottunk bújócskát lent a kertben – nagy, óriási udvar, kert volt, csűr volt –, és 

egyszer kiáltja édesanyám valamelyik testvéremnek a nevét (biztos valamit segíteni 

kellett volna), az szalad tovább, esze ágában sincs odamenni, hiába hallottuk 

mindnyájan, hogy hívja édesanyám. És mondom neki: „Nem hallod, hogy hív 

édesanyám?” – oda se neki, futott tovább. Ez nekem nagyon feltűnt, mert én ilyet nem 

mertem volna megtenni. Úgy voltam nevelve, hogy ha szóltak, abban a pillanatban 

felugrottam, és amikor tanultam vagy olvastam, akkor is az természetes volt, hogy a 

könyvet behajtottam, jelzőt tettem oda, és mentem, hogyha hívtak, mert keresztmama 

szigorú volt.  

 

Szigorú volt ő Imréhez is, de ő a gyermeke volt, odabújt hozzá, megölelte… én nem 

mertem odabújni. Én ezt nem tapasztaltam, hogy odabújhattam volna, hogy engem 

úgy átöleljen, szeretgessen, vagy ha nem is fogadtam mindig szót, hogy azért azt úgy 

elnézte volna. Én, ha nem fogadtam szót, mindjárt kikaptam. Pálcával. Volt egy kis 

pálca, úgyhogy én megtanultam, hogy rögtön menni kell, szót kell fogadni. Szóval én 

így, ebben nőttem. Sokszor nehéz volt, de különben sok jóra tanított keresztmama, 

csak volt egy fegyelem.  

 

Keresztmamáéknál veszekedés soha nem volt. Keresztapával egyet akartak, vagy ha 

nem, keresztmama hagyta, hogy legyen úgy. Például a fizetést be kellett osztani, mert 

olyan túl nagy fizetés nem volt. Egyszer keresztmama mondta keresztpapának, hogy 

ő szeretne egy kimenő ruhát. Elég nagy társas élet folyt akkor, a faluban a tanító, 

jegyző meg a lelkész összetartottak, névestéztek, vagy ha valami más program volt, 

akkor is összegyűltek egy helyre, egy családnál, ott vacsoráztak, éjfélig kártyáztak… 

Én mint nagyocska kislány, besegítettem a terítésnél, mindennél, nekem ez nem volt 

idegen. Egyszóval keresztmama mondta, hogy szeretne egy kimenő ruhát, és 

keresztapa azt mondta – édesanyámék tegezték egymást, de keresztmamáék 

magázták –, hogy „Hát hogy gondol ilyet, Iduska, nincsen rá elég pénzünk!” És 

keresztmama elfogadta, hogy akkor nem veszünk, és nem szólt tovább, hogy de 
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akarom, meg kell… Eltelt egy hét, és keresztapa azt mondja keresztmamának: 

„Iduska, hát mikor vesszük meg azt a ruhát?”  

 

Nagyon komoly keresztyén életet éltek. Amikor kislány voltam, egy szobában aludtunk 

keresztmamáékkal, és a keresztmama ágya mellett volt az éjjeliszekrény, és amellett 

a dívány, amin én aludtam. Az éjjeliszekrényen ott volt a Keresztyén tanítás, a Biblia, 

úgyhogy én vettem és olvastam. De keresztmama is olvasta. Nagyon áldott volt, csak 

ugye senki nem tud édesanyát helyettesíteni. Volt, amikor sokat sírdogáltam, na, de 

abban megvigasztalódtam.  

 

A faluban az iskolatársakhoz, barátnőkhöz én nem mehettem szó nélkül, pedig kis falu 

volt, nagy forgalom nem volt még akkor, autó nem volt, egyedül keresztapának volt 

autója. A falu eltartotta a lelkészt, meg állami pótlékot is kaptak, és gazdálkodtak is. A 

gúthi erdő alatt volt földje az egyháznak, oda jártak, úgyhogy volt kocsi is, szekér, ló, 

tehén… Az egyházi föld a lelkészé volt, de meg kellett munkálni. Hát azt keresztapa 

nem tudta, hanem fogadott egy cselédet, felszerelés a gazdálkodáshoz, eke, borona… 

szóval, ami ahhoz kell, mind be volt szerezve, és nagy gazdálkodás volt. És volt 

cselédlány, aki a házimunkát végezte – a takarítást, mosogatást – meg besegített a 

gazdálkodásba. A főzést mindig keresztmama csinálta, tizenkettőkor az asztalon volt 

az ebéd, és keresztapa már ott ült az asztalnál. Mindenkinek megvolt a maga helye. 

Én a terítést csináltam, meg amiben még kellett segíteni.  

 

Amíg Imre otthon volt, játszottunk, és az iskolatársai is jöttek – tudom, hogy volt két jó 

barátja. Ők szerettek kártyázni, de ha bújócskáztunk vagy cicáztunk – így hívtuk, 

szaladtunk, hogy ki fogja el a másikat –, akkor én is játszottam velük. Na, de nekem 

babaruha volt, baba volt, nekem más volt a játékom, s nekik megint más. És amikor 

én már elemibe jártam, Imre már akkor elkerült, ő gimnáziumba járt, Böszörménybe, 

úgyhogy egész évben szinte odavolt, csak a vakációra jött haza. Akkor én magam 

maradtam.  

 

Keresztapa nagyon kedves volt, szeretett, jó volt. Nem volt szigorú, a faluban is 

szerették. Keresztmama volt a szigorú, keresztapa nem, vele nem volt semmi nehéz 

vagy szomorú emlékem. Ő szeretett olvasni. Volt iroda a parókián, ott készült, és akkor 



6 
 

csendnek kellett lenni, mert ő leírta a prédikációt, vázlatot írt. Na, de ő azt meg is 

tanulta sétálva, olyankor csendben kellett lenni.  

 

Olyan két-háromszáz lelkes, nem nagy gyülekezet volt Méhteleken, úgyhogy a fizetést 

a gazdálkodás egészítette ki. Keresztapa nagyon szeretett méhészkedni, szakembere 

volt a méhészetnek. Maga csinálta a kaptárakat, sőt még műhelye is volt; ami az 

autónak volt, a garázsnak való helyet, azt ő műhelynek berendezte.  

 

Amikor méhcsaládot telepített, akkor annak a rajzását figyelni kellett, mert a 

méhcsalád egy bizonyos időben, amikor szaporodik, akkor kirepül; az anyaméh új 

helyet keres, és oda gyűjti a többieket, oda mennek a méhek, csodálatos ez. Én 

sokszor voltam őrző, figyeltem, hogy hová megy a raj, mert az ment, és nem lehetett 

tudni, hogy hol áll meg; vagy ott a közelben valamelyik fára telepszik, vagy elmegy 

messzebbre. És azt figyelni kellett, és én ebben segítettem. Meg amikor a kereteket 

csinálta a kaptárhoz, akkor is ott voltam, és adtam neki a kis léceket, amit ő 

összeszegelt, aztán a műlépet beragasztotta, így készített kaptárt.  

 

És még a méhcsaládot be is kellett fogni. Ahhoz volt neki védőmaszkja – mert ha a 

méh az arcára száll, az mindjárt szúr – meg védőruhája. Volt nála egy likacsos edény, 

amit odatartott, és a másik kezében egy hosszú karóval odanyúlt, ahol a méhcsalád 

van, megrázta, és akkor beleesett az anyaméh, és a többi jött utána; ez volt a fontos, 

hogy az anya beleessen, mert a méhek követik. És akkor ő azt szépen vitte a 

kaptárához – ami már el volt készítve, be volt töltve műlépekkel, amibe majd a méhek 

gyűjtik a mézet –, abba betette és bezárta. Vagy negyven kaptára volt, öt-hat mázsa 

mézet is megtermelt. Volt nagy mézpergetőnk, és nagy, nyolcvan literes vagy 

nagyobb, mázsás bödönökben gyűlt a méz. Mások is foglalkoztak a faluban 

méhészettel, de máshol csak egy fonott kosár volt a lakása a méheknek, azon egy kis 

kivágás, ahol kijártak. Ilyen, mint keresztapámnak nem volt senkinek. Ezek szabályos 

kaptárak voltak, télen-nyáron ő gondozta. Amikor tele lett a keret, akkor kivette, újat 

tett bele, vitte a pergetőbe. Négy-öt fért a pergetőbe, akkor kipergettük azzal a 

masinával, s az kifolyt a bödönbe. A Magyar Divatcsarnok vett át tőle hosszú éveken 

keresztül több mázsa mézet, és keresztapa ebből vette az autót. Úgyhogy Szatmárban 

nem volt a papoknak – meg senkinek – autója, csak a méhteleki papnak. Ilyen 

csudálatos volt.  
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Keresztmama nagyon jó, kiváló tanítónő volt. Ahogy növekedtem, az élet dolgairól 

felvilágosított, magyarázott, megtanított mindenre: a lányok viselkedésére, hogy 

hogyan őrizzék meg a becsületüket. Elmagyarázta, hogy a fiúk hajlandók elcsábítani 

a lányt, de nem azért, hogy elvegyék. Erre is engem megtanított, hogy ezt ne 

engedjem, hanem legyek kitartó, tartsak három lépés távolságot – attól udvarolhat, 

beszélhet, nevethet, de nem mehet tovább.  

 

Ő beteget is látogatott, aztán később én mentem a betegeknek ebédet vinni. Mindig 

keresztmama főzött a sajátjából, s ahol beteg volt, öreg volt, szegény volt, oda vittünk 

ebédet. 

 

Iskolás évek Méhteleken és Tivadarfalván 

Az elemi iskolát ott kezdtem Méhteleken. Katona Zoltán volt a tanítóm, egy öreg bácsi. 

Egyben voltunk akkor, hat osztályt tanított egy tanító. Mindenkinek csendben kellett 

lenni, vagy csendes foglalkozásban írni a feladatát, amíg a másik osztályt kikérdezte 

vagy tanította. Nyolctól tizenkettőig voltunk iskolában, és a legtöbb gyerek mindig 

hozott uzsonnát. Én sosem kaptam. Keresztmamának nem volt természete, hogy 

uzsonnát készítsen. Azt mondta, ki kell bírni, mert reggeliztem, aztán tizenkettőre 

hazamegyek. Érdekes, hogy ez nehéznek tűnik most, de akkor más volt: megszokja a 

gyermek, természetesnek veszi, hogy ennek így kell lenni. A szomszéd kislány volt a 

barátnőm, Fehér Jolánka. egyidősek voltunk. Az édesanyja, Zsuzsika néni mindig két 

szeletet pakolt, két szelet zsíros kenyeret összeborítva. Jolánka azt nem tudta 

megenni, és mindig megkínált, majdnem a felét nekem adta. Nagyon kedves család 

volt, gyakran átmentem – oda átmehettem –, meg Jolánka is jött.  

 

Aztán negyedik után elkezdtük a polgárit. Keresztmama polgári tanulókat tanított 

magánúton; mindig volt négy-öt tanítványa, és vitte őket Böszörménybe vizsgáztatni a 

polgári iskolába. Az igazgatótestülettel nagyon jó barátságban volt, mert keresztpapa 

böszörményi volt, és sokat jártak Böszörménybe, ismeretségük, rokonságuk volt ott. 

És nagyon jól ismerte az igazgatónőt is, Szabó Mihálynét. Az ura, Szabó Mihály a 

gimnáziumban volt igazgató, ő meg a polgári iskolában.  
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A négy elemi után én is keresztmama tanítványa lettem. Megkaptuk Böszörményből a 

könyveket, és ő azokból tanított, azt kérte számon. Délelőtt tanultunk – ki volt adva a 

lecke, azt meg kellett tanulni –, és délután két órától – addig, ameddig tartott – ő 

kikérdezte az előző anyagot, aztán magyarázott. 

 

Amikor kezdtem a polgárit, még a felettem lévő nővérem is átjött a határon túlról, hogy 

keresztmama tanítsa őt is, és együtt vizsgázzunk. Csak hát keresztmama azért 

testvérként elég hideg természetű volt, és ugyanannyit kért fizetségbe a nővéremért, 

amennyit mindenki fizetett. Nem ingyen tanított, hanem megvolt annak az ára, hogy 

mennyit kell fizetni, és az én testvéremért is ugyanannyit követelt – a saját testvérétől. 

Minden hónapban oda kellett adni ezt az összeget. Ez ment egy évig, és már majdnem 

a vizsga előtt voltunk, amikor édesapámék úgy döntöttek, hogy nem bírják. Nekik ott 

volt a nagy család, és a vasúti pénzből nem jutott arra, hogy mindegyiket taníttassák. 

A nagyobb nővérem már varrodába járt, ott is fizetni kellett, a legnagyobb fiút meg 

Újlakra adták gimnáziumba, csak haszontalan volt, nem szeretett tanulni, így aztán 

hazakerült gazdálkodni, mert ha nem tanulsz, akkor dolgozni kell. Na, de már nem 

győzték a fizetést, és akkor Emma nővéremért eljöttek áldozócsütörtökön, hogy 

hazavigyék. 

 

Akkor született a legkisebb gyermekük, a kisöcsém, Gábor. Nyolchónapos volt, 

nagyon szép kis formás baba, de még nem tudott járni. Otthon nem hagyhatták, 

úgyhogy szekérrel jöttek, hogy Emmát hazavigyék, és hozták Gábort is. De aztán 

mikor mentek hazafelé, én nem tudtam elszakadni a kisöcsémtől; olyan gyönyörű volt, 

olyan kedves volt, hogy mindig ölben hordoztam, nem is tettem le. Annyira jól esett, 

hogy egy ilyen kisöcsém van, hogy amikor mentek hazafelé, én azt mondtam, hogy én 

nem maradok, én is megyek. Én az öcsémet nem hagyom. És hazamentem. 

Édesanyámék örömmel vittek, nem volt semmi baj, de keresztmama megsértődött, 

hogy ilyet merek tenni. Így aztán félbemaradt a polgári, és akkor én hazamentem az 

öcsémmel Tivadarfalvára.  

 

Otthon is a kisöcsémet ölben hordoztam, én azzal nem tudtam betelni – hát ugye addig 

nem volt kisgyerek mellettem. Viszont be kellett iratkozni az iskolába. Tivadarfalván 

vissza kellett mennem az elemibe, úgyhogy a polgári abbamaradt, elemista lettem újra, 
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és el kellett végeznem a hatodikat és a hetediket is félig, mert aztán nem jöttek egy 

évig keresztmamáék. Annyira megsértődtek, hogy felénk se jöttek. 

 

Az elemiben tanultunk oroszul is. Könnyű volt, mert nagyon bölcsen, ügyesen, 

mondatok voltak lefordítva, azt betanultuk, és tudtunk beszélgetni. Tivadarfalva 

magyar volt, oroszok – nagyobbrészt nem is oroszok, hanem ruszinok – aratni jártak 

le a hegyekből. Ott nem volt búza, úgyhogy lejöttek az alföldre, és csoportosan 

vállaltak aratást. Édesapámék nem fogadtak aratókat, mert a család maga el tudta 

végezni, de nagyon sok helyen orosz csapat aratott a gazdának. És aztán amikor 

learattak, megkapták a járadékot, pénzben vagy búzában vitték haza, mert nekik nem 

volt búzájuk, nem ismerték a búzakenyeret. Kukoricakenyeret ettek. Ettem én is olyat, 

de nem nagyon szerettem; nem rossz ízű, csak nekem olyan volt, mint puliszka.  

 

Azért nekem szokatlan volt a nagy család – azt is meg kellett szokni, mert nemcsak az 

a gyönyörű kisgyermek volt. A testvéreknek is nehéz volt elfogadni engem maguk 

közé, hogy egyek vagyunk. Ez az átmenet, ez nem könnyű semmilyen részben. Mikor 

kisebbek voltunk, ha valami olyat csináltam – mondjuk, én győztem a játékban –, akkor 

mindig azt mondták: „Eredj hazafelé!” De mikor már fél éve otthon voltam, akkor már 

csak testvérekké lettünk.  

 

Én minden munkára éppúgy mentem, mint a többi, és azért ez is egy kicsit szokatlan 

meg nehéz is egy gyereknek. Ott a családnak dolgozni kellett, és édesanyámék nem 

tettek kivételt, hogy na, te itthon maradsz, és nem dolgozol, mert nem szoktad meg. A 

földekhez ki kellett menni. A nagyobb fiú már kaszált, a másik testvérem markot 

szedett, gereblyézni, kötelet rakni az aratáskor én is tudtam. Hajnalban mentünk ki 

szekérrel mindnyájan. Először kötelet kellett csinálni búzából. Lekaszáltak egy részt, 

odarakták, és azt meg kellett kötni: két marokkal fogni, összecsavarni a szárát, hogy 

ne bomoljon szét, és a fejét csomóra kötni. Egy napi adagot megkötöttünk. Először a 

kötéllerakás, kaszálás, utána jött a marokszedő, az letette a kötél közepére a marok 

búzát, amit a kasza után felvett, és utána a kötöző összekötötte kévébe, és amikor 

már learatták azt a területet, és a kévék is össze lettek kötve, akkor a kévéket össze 

kellett hordani keresztbe, vagyis keresztet rakni. Úgyhogy végig a földön több kereszt 

volt, amikor a kévék elfogytak.  
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Tivadarfalván is elég szép nagy ház volt, három-négy szoba. Mi aludtunk négyen is 

egy szobában, egy ágyban aludtunk ketten is, semmi baj nem volt. Volt külön épület, 

ahol az étkezés folyt, és a főzés meg a kenyérsütés is ott ment – mert a kenyeret is 

házilag sütöttük –, és ott gyűltünk össze étkezni. Aztán volt pince, volt nagy kamra, 

volt külön hombár, ahol az elcsépelt búzát tartották… szóval nagy gazdasági udvar 

volt. Lent volt a jószágnak istálló, a disznóknak külön karám, aztán volt nagy csűr, és 

még volt egy nagy pajta, mert dohánytermeléssel is foglalkoztak, abból éltek 

nagyobbrészt. Azzal sok munka volt: azt ültetni kellett, kapálni kellett, aljazni, tetejelni, 

a virágját leszedni, hogy ne szívja le a levelét, és aztán majd jött ősszel a leszedése, 

a fűzése, szárítása… Aztán volt a beváltás, akkor kapták egy összegben az árát, és 

abból aztán ment a ruházkodás a gyerekeknek, az egyiknek cipő, a másiknak kabát. 

Mindig bementek Újlakra; ott volt egy zsidó kereskedő, aki addig is adott, hitelbe, és 

akkor azt letörlesztették. Ő nagyon becsületes volt, nem nyerészkedett, hanem 

bejegyezte, amit megvettek évközben; megvolt a lista, hogy mennyivel tartozunk, és 

édesapáméknak is megvolt ugyanúgy. És akkor ez ki lett egyenlítve, és ami maradt, 

abból vettek a gyerekeknek ruhát, cipőt, csizmát, mindent, ami kell.  

 

Na, de amikor eltelt másfél év, keresztmamáék eljöttek azért, meglátogattak 

bennünket. Aztán kérdezte keresztmama egyszer, hogy nem jönnél vissza, és én azt 

mondtam, hogy igen. Akkor én visszamentem, és kezdtük a polgárit elölről. Ő tanított 

engem, hozott be Böszörménybe vizsgázni, mert itt kellett a polgári iskolában az 

igazgató, tanári kar előtt levizsgázni, és úgy kaptam a jegyet. Az igazgatónő nagyon 

jó ismerőse, félig rokona is volt keresztapának, úgyhogy még volt úgy is, hogy nálunk 

nyaraltak Méhteleken. Egy lányuk is volt, egy-két évvel fiatalabb, mint én. Ez az 

igazgatónő olyan kedves volt, hogy engem már a vizsga előtt két héttel elvitt magukhoz 

Böszörménybe, és én bejártam az iskolába, a polgáriba, hogy halljam, hogy felelnek, 

mit tudnak a diákok, mit kérdeznek tőlük. Nekem nem kellett felelni, csak mint hallgató 

ott lehettem, és aztán külön vizsgáztam a tanári kar előtt.  

 

Otthon Kárpátalján a húgommal, Etával – komoly hívő kislány volt, jól megértettük 

egymást – sokat sétáltunk kint a szabadban és néztük az eget, a csillagokat figyeltük, 

melyik hol van, melyiket hogy hívják, és gyönyörködtünk. Falun nincs ez a sok 

emeletes ház, az égboltozat egészen látszik meg a fellegek, meg a napsugár, ahogy 

kibújik a fellegek közül. Úgyhogy mi estére mindig sétáltunk, és mikor hazakerültem 
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Méhtelekre, akkor is én minden délután kiszaladtam a falu végére. Volt ott egy 

vízvezető árok, de mély, hogy ha árvíz jön, akkor levezesse, és a két oldalán töltés 

volt. Estére én mindig kiszaladtam a mellékutcán, a töltésre lefeküdtem, és úgy néztem 

az eget, meg úgy néztem vissza a falura. Láttam a falu tornyát, a házak tetejét, de 

azonkívül láttam a csillagos eget, és az olyan jó érzés volt. Öt-tíz percig lefeküdtem a 

fűbe, nyáron persze, nem télen, és utána felkeltem, hazamentem, ez minden nap olyan 

szükséges volt, és jó érzés volt.  

 

 

Keresztyén nevelés 

Mikor befejeztem a négy polgárit – jelesen végeztem, megvan a bizonyítvány róla –, 

az utolsó vizsga után másnap elmentem a templomba. Közel volt a Kálvin téri templom 

Böszörményben, ott reggel is volt áhítat, és én ott imádkoztam az Úrhoz, hogy hogyan 

leszek én most már. Nekem mint nagylánynak kell otthon lenni, de hát én nem tudok 

nagylány lenni. Hogy állom meg a helyemet? – ezen gondolkoztam magamban ott a 

templomban az istentiszteleten. És ahogy ezen így gondolkoztam, jött egy gondolat: 

minden ember életfonala az Isten kezében van, úgyhogy nem történhet velem semmi 

olyan, amit Isten nem enged meg. Isten kezében vagyok. És ez olyan boldogságot 

adott nekem, hogy akkor mégsem vagyok egyedül, elhagyatva ebben a világban. Mert 

úgy féltem a világtól. És akkor ez megnyugtatott engem, hogy Isten kezében van 

minden ember, én is ott vagyok, majd Ő vigyáz rám. Ezzel megnyugodtam, és akkor 

hazajöttem.  

 

Én gyerekkortól lelkészcsaládban nőttem fel, templomba állandóan jártunk, soha el 

nem maradtunk. Régen az volt a rend, hogy minden reggel istentisztelet van a 

templomban, és minket, iskolásokat a tanító bácsi vitt mindig az istentiszteletre, és 

aztán kezdtük a tanulást. Ez volt a mindennapi kezdet.  

 

Nekem nem édesanyám volt keresztmama, hanem a nagynéném, és nagyon 

komolyan nevelt. Mint tanítónő tudta, mi a rend, és hozzá volt szokva, hogy az 

iskolában fegyelem van, amit a tanító mond, annak nem lehet ellenállni, azt cselekedni 

kell. És ez a fegyelem otthon is megvolt: nekem szót kellett fogadni, ha szóltak, 

azonnal ugranom kellett, menni, és amit mondtak, azt meg kellett csinálni. Nem volt 

olyan gyerekkorom, mint a többi gyereknek, akit az édesanyja nevel. Mert az 
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édesanya, ha szól a gyerekének, és az nem fogad szót, azonnal nem veri meg, hanem 

elnézni, hát gyerek, majd szót fogad legközelebb. De nálunk ilyen nem volt, nálunk 

olyat nem lehetett megtenni, hogy ha szólnak, akkor én nem hallom, vagy nincs 

kedvem. Mivel ilyen szigorúságban nőttem fel, ezért a Keresztyén tanítást olvastam, 

és abból ismertem meg, hogy Isten mennyire közel van az emberhez, és mit kíván 

tőle. Isten is elvárja az engedelmességet, de az a vigasztalás, hogy mit készített az Őt 

szeretőknek, meg azoknak, akik Őt követik. Én ezen keresztül jutottam ahhoz a drága 

lehetőséghez, hogy van nekem azért Pártfogóm, és ha nem bújhatok oda a szülőhöz, 

akkor én imádkozhatok, elővehetem a Bibliát, a Keresztyén tanítást, és ott mindig 

megvigasztalódom. Mert az Urat megismertem, és mindennel Hozzá menekültem, 

akármi fájt, vagy bántás ért, vagy nehéz volt az az engedelmesség, amit kívántak. Hát 

én olyankor mindig félrehúzódtam, sírtam is, na de imádkoztam is, és tudtam, hogy 

nekem van kihez menni, és ez elég volt ahhoz, hogy ezzel kijussak, hogy ne fájjon az, 

ami fájt, hanem adjak hálát, és csináljam végig… hogy jobban csináljam a dolgom. 

 

Aztán eljött a konfirmáció. 14 éves koromban már elég nagy voltam, és bár a 

konfirmációi kérdések nagyon komolyak, az már nekem ismerős volt a Keresztyén 

tanítás nyomán. Akkor elhatároztam, hogy én is az Úrnak szentelem az életem, mert 

hallottam a diakonissza testvérekről, akik sokan külföldre, messze vidékre mennek a 

hitetlen nemzeteknek, népeknek hirdetni az evangéliumot, akik nem hallottak róla, 

hogy megismerjék a Krisztus áldozatát. És jártak a mi gyülekezetünkben is, ismertem 

ezeket a diakonissza testvéreket – ugye ezek jártak széjjel gyülekezetekbe –, mert 

imaórát tartottak, beszélgettek, és mindig a lelkésznél, aki fogadta őket, ott szálltak 

meg. Nálunk is megszállt egy diakonissza testvér. És olyan kedvesen tudott szeretni 

is, magyarázni is, hogy ezt akkor, abban a fellángoló kezdeti állapotban nagyon 

szépnek láttam. Itt van jövőm, én is diakonissza szeretnék lenni, így menni, mondani… 

Mert nekem nem volt vagyonom, nem voltunk gazdagok, de nagyon szépnek tetszett 

nekem, hogy az Úr szolgálatába állhatok.  
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Házasság 

 

Csak az a kicsi ne menne már el! 

A polgárit még akkor nem fejeztem be, utolsó éves voltam, amikor keresztmamáéknak 

volt a huszonöt éves házassági évfordulójuk. A környékbeli tanító- és lelkészcsaládok 

összejöttek, köszöntötték, és nagy vacsora volt. Messziről is jöttek a barátok – 

keresztapának sok lelkészbarátja volt –, még Kispaládról is, pedig az jó messze volt 

Méhtelektől. Azoknak is volt lányuk, a másiknak is volt, úgyhogy voltak fiatalok is. Mi 

külön szobában társasjátékot játszottunk, beszélgettünk, a felnőttek meg az ebédlőben 

kártyáztak, vagy beszéltek, vagy iszogattak. Így telt az idő majdnem reggelig. Aztán 

mikor már elfáradtak, elindultak, ki merre.  

 

Az unokatestvérem is meghívta egy barátját. Imre már akkor elsőéves teológus volt 

Debrecenben, és megismerkedett ott egy negyedéves teológussal, akinek a barátja a 

szomszéd faluban lakott, az pedig meghívta Imrét, hogy látogasson el hozzájuk. Az ő 

családjuk is egy nagy lelkészcsalád volt. Imre azt mondta ennek a teológus fiúnak: „Ha 

már itt vagy a szomszéd faluban, akkor gyere el, látogass meg te is engem!” Na, hát 

megígérte, és amikor ez a nagy vendégség már szállingózott reggel nyolc óra körül, 

amikor az utolsók, a lányos szülők is mentek, akkor megérkezik egy szekér egy 

fiatalemberrel – ezzel a teológussal, akit Imre meghívott. Még látta az utolsó csoportot 

távozni, akinek lánya volt. Leszállt a szekérről, bejött, és ahogy nézte azt a sok népet, 

hogy ezek mennek szépen el, azt mondja magában: Csak az a kicsi ne menne már el!  

 

Ez én voltam (mert a többi nagyobb volt). Én segédkeztem ott kabátot feladni, 

öltözködni az idősebbeknek… és akkor megérkezik egy fiatalember. Elmegy a 

vendégsereg, s itt marad Imrének a barátja. Még ebédelni is ott maradt. Ők 

beszélgettek, de rendbe szedni a szobát a sok vendég után, reggelit szolgálni – őneki 

is –, én ezeket végeztem. És az engem folyton néz. Mondom: mit néz ez énrajtam? 

Kimentem, hogy a ruhám el van-e szakadva, vagy nem jól van, vagy mi van… Nem 

találtam semmit. Megint bemegyek, kávéfőzés, teakészítés, kínálás – csak néz, néz… 

Annyira megtetszettem neki, hogy nem tudta levenni a szemét rólam, hogy el ne 

menjek már. Aztán leültünk mindnyájan ebéd után, ment a nagy kártyázás az 

ebédlőasztal körül – keresztmamáékkal együtt persze –, és mindig úgy tette a kártyát, 

hogy én győzzek, ő meg veszített. Aztán küldött nekem képeslapot, amikor elment. 
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Nagy szó volt, hogy egy lány képeslapot kap egy fiútól. Csak köszöntött, üdvözölt, 

semmi mást nem írt, de Imrének elmondta, hogy én megtetszettem neki, és ő szeretne 

kapcsolatba jutni velem. Imre elmondta keresztmamáéknak, ők nekem, és 

megengedték, de csak úgy, hogy ő küldhet nekem lapokat – vagy ha éppen akar, 

levelet –, de én nem írhatok. És ez így tartott egy ideig.  

 

Énnekem nem tetszett, nem érdekelt ez a fiú, semmi szépség nem volt rajta, úgy 

láttam. Kunsági fiú jó nagy orral, meg alacsony. Szóval nem foglalkoztatott engem, de 

azért csodálkoztam. Érdekes érzés volt, hogy valakinek én megtetszem.  

 

Gábor akkor már a negyedévet befejezte, tehát nagyfiú volt. Megengedték neki, hogy 

ő prédikáljon keresztapa helyett a gyülekezetben; jött is minden évben, egyszer vagy 

kétszer. Nem egy napra jött Debrecenből, ott volt egy hétig, de volt vendégszobánk, 

ahol megszállt. Olyankor mindig ő prédikált vasárnap. Nagyon szépen prédikált, olyan 

meghatóan tudta az evangéliumot, jobban tudta, mint az öreg keresztapa. Mert a régi 

lelkészek Isten csodálatos, teremtett világáról beszéltek a gyülekezetben az 

embereknek, ő pedig Jézus Krisztusról is beszélt, s az evangéliumot hirdette. Ez kicsit 

új is volt, meg nagyon szépen tudta kifejteni az igét, és énekelni.  

 

 

Gábor története – ha Isten őt megtartja, lelkipásztor lesz 

Egy nagyon szegény, özvegy édesanyja volt, az édesapja már tízéves korában 

meghalt. A családban négyen voltak testvérek, ő volt a legkisebb. De nagyon jó tanuló 

volt. Az egyik bátyja vasutas lett, a másik gépész, az aratásnál gépszerelő; okosak 

voltak, de ők mesterséget tanultak. Ennek a kicsi Gábornak – egyedül ő tudott 

továbbtanulni a testvérek közül – már tanítványai voltak általános iskolában, azzal 

tartotta el még az özvegy édesanyját is. Egy nagyon híres lelkész felkarolta, és ahogy 

növekedett, még bibliaórát is bízott rá. Tizennégy évesen, az általános iskola után 

Gábor nagybeteg lett. A torokmandulája begyulladt, bevitték a kórházba, és akkor tűnt 

ki, hogy vérzékeny. A halál szélén állt akkor. Ekkor elhatározta a szívében, hogy ha az 

Isten őt megtartja, lelkipásztor lesz. Csudálatos volt, mert azt hiszem, egy hónapnál is 

tovább tartott, de meg tudták menteni véradással.  
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A betegség után folytatta a gimnáziumot, befejezte. Aztán jött a Teológiára, 

Debrecenbe, pedig ő Kunszentmiklóson született, ami messze volt Debrecenhez. Az 

öreg édesanyjának nem volt pénze, hogy taníttassa. Gábor tanított, és a pénzt mindig 

hazaadta, úgy tartotta el az édesanyját. Mikor teológus lett, akkor is minden hónapban 

küldte a pénzt. Nem dorbézolta el, hanem beosztotta. 

 

Ritkán ment haza, csak akkor, amikor éppen szünet volt, vagy mehetett, mert 

ünnepeken legációba kellett menni. Mi sem találkoztunk, csak egy évben vagy kétszer, 

amikor szabadideje volt, úgyhogy nem volt gyakori a találkozás, ismerkedés, de 

minden héten jöttek a levelek, amiben ő hosszan beszámolt a munkájáról meg az 

elgondolásáról, hogy mi szeretne lenni. Keresztmamáék is megengedték, hogy én 

egy-egy lapot küldjek neki, de ellenőrizve a levelezést is, akkor még ez ment. Aztán 

már minden évben  jött kétszer-háromszor. Mikor még leveleztünk, a leveleken 

keresztül megismertük egymás természetét. Ő nagyon kedves, közvetlen volt, és nem 

udvarolt másoknak, nem csapongott, hanem hűséges volt. Én is megszerettem ezeken 

a leveleken keresztül meg a prédikációján keresztül, és nemcsak megszerettem, 

hanem Istentől kapottnak vettem. Mert én az Úrra bíztam magam, hogy Ő igazgassa 

az én életem folyását, mert én tudatlan vagyok ebben a világban megállni, és Ő adta 

nekem ezt a fiatalembert, őt én Tőle kapott ajándéknak vettem. Ő rendelte, Ő adott 

bele szeretetet, hogy engem tudjon szeretni, és Isten ajándékaképpen nekem is őt kell 

szeretni, elfogadni, így leszünk társak, így kezdjük az életet.  

 

Ötödév után Gábor még külföldre ment, Halléba, ott volt egy évig, és amikor hazajött, 

Debrecenben, a Teológián dr. Révész Imre3 professzor úrnak volt a tanítványa. 

Nagyon sokszor igénybe vette a professzor úr az irodai munkában is Gábort, mivel 

tudott németül, és kiváló tanuló volt. Amikor 1938-ban megválasztották püspöknek dr. 

Révész Imrét, akkor ő maga mellé vette Gábort, hogy betanulja a kerületnek a dolgait, 

mert a püspöki titkár, bár nagyon aranyos, kedves, hűséges, de már idős volt és 

nyugdíjba ment. És akkor, 1941-ben lett Gábor a Püspöki Hivatalban először irodatiszt.  

 

 

El tudtam fogadni, hogy ő lesz a társam 

Régen nem volt ez szokás, hogy a lányoknak diploma kell, hanem amikor nagylányok 

lettek, férjhez mentek. Nekem is lett párom, társam, és mint nagylány, megtanultam 
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sütni, főzni, takarítani, gépen varrni, szabni. Ha a gyülekezetben beteglátogatás volt –

keresztmama meglátogatta mindig az öregeket, betegeket –,  akkor az ebédet mindig 

én vittem. Így kapcsolódtam be a gyülekezet életébe: volt gyülekezetlátogatás, 

gyerekekkel foglalkoztam… szóval volt feladat. Közben én – mint egy nagylány – 

kézimunkáztam, sokat olvastam, Szentmihályinénak4 a könyveit végig elolvasgattam. 

Az is ellenőrizve volt, hogy mit olvasok, mert volt sok ponyvaregény, de nekem az nem 

volt megengedve, úgyhogy egyet sem olvastam, pedig az éjjeliszekrény alja tele volt 

ponyvaregénnyel. Keresztapa, vagy ki olvasta, nem tudom, de oda én nem 

nyúlhattam, abból én egyet sem olvashattam, csak a szép könyveket. Na de nagyon 

is jól tették, jól neveltek.  

 

Gábor Halléból is mindig írta a leveleket, mai napig is megvan minden levele. Aztán 

amikor hazajött, és jött meglátogatni, hozott egy nagyon szép kis finom ívű virágvázát. 

Én először mindig  idegenkedtem. Levélben nagyon jól megértettük egymást, de 

találkozáskor azért csak idegen volt. De a beszélgetés nyomán már eltűnt ez az 

idegenség, és el tudtam fogadni, hogy ő lesz a társam. Nem voltam szerelmes – 

csodálkoztam is azon, hogy ő annyira tud ragaszkodni –, de én is hűséges voltam, 

Isten előtt úgy álltam, hogy ha nekem őt rendelte, akkor tudjak megállni az ő akarata 

szerint becsületesen és istenfélelemben. Így teltek az évek, s mikor eljött a lehetőség, 

hogy ő állást kapott a Püspöki Hivatalban, akkor megesküdtünk 1941. május 20-án. A 

keresztmama rendezte az esküvőt és az ebédet. A környékbeli barátokat meghívta, 

meg az én szüleimet Kárpátaljáról, testvéreimet, így lett egy jó kis csoport. Keresztapa 

esketett bennünket a méhteleki templomban. Stafírung annyi volt, hogy kaptam 

ágyneműt, fehérneműt meg a ruháimat – mást semmit. Egyedül keresztapa adott 

ötezer pengőt (pengő volt még abban a világban), hogy mégis legyen egy kis pénzem. 

Ebéd után mi szekérre ültünk – mert a vasútállomás Zajtán volt, Méhteleken nem volt 

vasút –, úgy mentünk az állomásra, aztán felültünk a vonatra, és Szatmáron keresztül 

jöttünk Debrecenbe. Így indultunk, így volt a kezdet.  

 

Keresztapáéknak volt egy kis házuk Debrecenben, kint a kertségben, a Homokkert 

utca felé. Két szoba, konyha, előszoba. Azt ideadták nekünk, hogy abba 

beköltözhetünk, édesanyámék be is bútorozták. Onnan járt be Gábor mindig a 

Hivatalba reggel nyolcra. Délben hazajött ebédelni, délután újra ment, és négyig, ötig 

megint a Hivatalban volt. Én meg otthon egyedül takarítottam, rendezgettem a kertet. 
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A szomszédasszony, Kerekesné örömmel fogadott. Ő már középkorú volt, és mikor 

odakerültem – egy fiatal gyerek jóformán –, mindjárt jött, hogy miben segítsen, ellátott 

mindennel kezdetben, meg tanított, hogy mit csináljak, hogy csináljam, elkísért, hogy 

tudjam,  hol az üzlet… Nagyon kedves volt. Egy gyermeke volt, Ibolya, ő fiatalabb volt, 

mint én, és szinte barátnők lettünk. Szóval kedves volt nekünk az a hely.  

 

A barátok – vidéki lelkészek, a teológusok, akik kikerültek falura –, ha bejöttek 

Debrecenbe, mind nálunk álltak meg. Szerették Gábort, így sok volt a látogatónk. 

Megismertem a baráti körét, viziteltünk a nagy lelkészeknél – Uray Sándor volt akkor 

a kistemplomi lelkész –, a volt öreg titkár bácsiéknál is, aztán meg a többieknél. Szóval 

mindjárt lettek barátok, engem is elfogadtak Gábor feleségeként, úgyhogy jól éreztük 

magunkat. Kertünk is volt, bár az ki volt adva egy másiknak, aki művelte, de szőlő, 

gyümölcs, minden volt. Gábor fizetése 80 pengő körül volt, nem több, de mi abból a 

kis fizetésből megéltünk. Abból mindig küldött, minden hónapban az öreg 

nagymamának 40-et, de attól azért kijöttünk.  

 

 

Sokgyermekes család a háborúban és utána 

Aztán jöttek a gyerekek. A harmadik hónap után már észrevettem, hogy kisbaba 

érkezik. Hát én nagy örömmel vártam, hogy gyermekem lesz, csak nem tudtam, hogy 

mivel jár. És kérdeztem a nővéremet: „Mondd már, hogy is történik, hogy születik…?” 

– mert én nem láttam szülést, erről akkortájban nem beszéltek a nők, nem világosított 

fel keresztmama sem, hogy ez mivel jár. Mikor kezdődtek a fájások, bementünk a 

klinikára, és az orvos mindjárt átvett, megvizsgált, azt mondta, csak feküdjek 

nyugodtan, hát mindjárt nem érkezik meg. Aztán az ápolónők is megnéztek, mentek 

tovább, jól van, rendben van… de nekem iszonyatos fájdalmam volt. Már délután volt, 

és még mindig nem jött a gyerek, aztán jött az orvos, ő elrendezte. Vágni kellett, úgy 

tudott megszületni, pedig nem volt nagy gyerek, na, de hát én is kicsi voltam.  

 

Kislány lett, Éva. Egészséges volt, és tejem is volt, csak nem volt elég, kellett pótolni, 

de azért nagyon szépen nőtt, nem volt beteges. Aztán jött az érzés, hogy nekem van 

egy gyermekem, szóval kezdődött a nagy féltés, vigyázás, gondozás. De azért 

megmaradt bennem, amit keresztmama örökített belém, és később, amikor nőttek a 

gyerekek, én is szigorú voltam, megköveteltem, hogy szót fogadjanak. De tudtam, 
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hogy ez az élettel jár. Mert keresztmama sem azért volt szigorú, mert nem szeretett, 

csak mint tanítónő megtanulta, hogy a gyermeket nevelni kell. És bennem is 

megérlelődött a szigorúság. Később, mikor már többen lettek, én sem engedtem meg, 

hogy válogassanak, hanem mindent szépen meg kellett enni, meg kellett becsülni, szót 

kellett fogadni, ha elmentek a barátnőhöz, el kellett kéredzkedni, hogy tudjam, hol 

vannak. Szóval ez a szigorú magatartás megvolt bennem is, csak nem olyan 

mértékben, mert a gyermek az enyém volt.  

 

Így vándoroltunk a sok gyerekkel 

Két évre rá, 1944. január 25-én született Kati lányom. Akkor volt az amerikai 

bombázás5, a két gyerekkel futottunk a pincébe. Na, de már akkor nem ott kint laktunk, 

hanem fent a Püspöki Hivatal mellett, a másik oldalon, a Kollégiummal majdnem 

szemben. De hogyan kerültünk oda? Mi ’44-ben már a Hatvan utcán laktunk egy nagy, 

U-alakú egyházi épületben. Az udvar nagy volt, körben a lakásokkal, abban kaptunk 

mi is egy részt, egy lakosztályt. És mikor a zsidókat, szegényeket vitték, akkor azokat 

odaköltöztették, a magyarokat pedig kiköltöztették, mert annak a Hatvani utcai egyházi 

épületnek zárt kapuja volt, és a zsidókat oda zárták be. Az egyik zsidó, Horovitz bácsi6, 

aki ott lakott a Püspöki Hivatalhoz a harmadik házban – még most is megvan a 

Horovitz ház –, amikor bejött ez a zsidóüldözés, jött kérni, hogy cseréljünk, mert nekik 

ki kell jönni a lakásukból, mi meg abban a lakásban lakunk, ahol a gettót akarják 

felállítani. Úgyhogy mi a Horovitz-lakásba költöztünk, és amikor a bombázás volt, 

akkor a Püspöki Hivatal pincéjébe futottunk a két gyerekkel. A pincében rekeszek 

voltak, mindegyik tele, sokszor majdnem nyolcvanan voltunk.  

A bombázások alatt a Kollégium ablakai csörömpölve hulltak le, de ott házak tűntek el, 

az állomás környéke tönkrement… Emlékszem, a nagyobbik gyermek a kis szolgáló 

kislánnyal éppen a boltban volt, és mikor az uram hazaszaladt a hivatalból, akkor 

rögtön szaladt utánuk a boltba, hogy a gyermekkel ne legyenek egyedül. Én magam a 

kicsi gyerekkel a konyhába behúzódtam, és annyira mozgott a föld is a borzasztó 

bombázástól, hogy csak úgy rengett a kocsi – a gyerek meg elaludt, azt hitte, hogy én 

rengetem.  

 

Utána bejöttek az oroszok, akkor aztán jártuk a pincét, mert azok oda mehettek, ahová 

akartak, minden házba. Csak az volt a jó, hogy nálunk jelentkezett két orosz tiszt, és 
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mivel volt egy üres szobánk – mert az zsidó lakás volt –, azt ők elfoglalták, és oda már 

más, egyszerű katona nem jöhetett. Így védelmet kaptunk, úgyhogy nekünk nem kellett 

félni, hogy jönnek olyan orosz katonák, akik rabolnak, meg mindent elkövetnek, ami 

nem jó. Ilyen csak egyszer történt, de már akkor a zsidó lakásból kiköltöztünk, mert 

azok életben maradtak, haza tudtak jönni, és nekünk vissza kellett adni a lakásukat. 

És akkor történt, hogy egy éjszaka bejöttek az orosz katonák, és el akarták Gábort 

vinni. Összeszedtek éjjel férfiakat munkára, meg ki tudja, hová vitték őket, és így jöttek 

be hozzánk is. Az borzasztó volt, akkor vártam már a harmadik gyermeket. Csakhogy 

Gábor olyan jó nyelvismerő volt, olyan könnyen tanulta a nyelvet, hogy még az orosz 

tisztekkel is meg tudták érteni egymást. És amikor ezek az oroszok ránk törtek, hogy 

őt viszik, Gábor csak megemlítette az orosz tisztek nevét – akik, úgy látszik, a főnökeik 

lehettek –, és azok rögtön elmentek, s nem vitték el Gábort. Megszabadultunk a nagy 

veszedelemtől.  

 

Kati nagyon gyenge gyermek volt, sokat volt beteg. Vittük az orvoshoz, és állandóan 

diétáznia kellett a bélhurut miatt, olyan tápszert ehetett csak, ami nem zsíros. A falusi 

lelkészek tudták, hogy a városi lelkészeknek milyen a sorsuk, és olyan kedvesek 

voltak, hogy mindig, ha bejöttek Debrecenbe, hoztak lisztet meg csirkét, tojást, tésztát, 

még cukrot is… Egyikük hozott nekünk egyszer egy pucolt csirkét – nem tudtam volna 

ilyet venni akkoriban –, és én levest főztem belőle, meg pecsenyét, és a levesből a 

májat meg a zöldséget külön a gyerekeknek osztottuk széjjel. A kis Katinak nem 

lehetett volna ilyet enni, de én azt mondtam, hogy ezt a májat egy kis levessel, 

zöldséggel kóstolja már meg a gyermekem, hogy egy kis jót legalább kóstoljon, ha 

úgyis meghal, mert úgy volt, hogy nem bírja ki. És mi történt? – megszűnt a hasmenés, 

a máj olyan jót tett neki. Attól kezdve adogattam én neki mindent. És megmaradt a 

gyermek. Vézna volt, de azért mégis szépen fejlődött. 

 

Klárival akkor voltam várandós, mikor jöttek az oroszok, hogy Gábort elvigyék, és én 

egész éjjel úgy reszkettem, mint a kocsonya, annyira megijedtem. Nyilván valami 

sérülést kaphatott a gyermek is bent a méhben, úgyhogy ő a szívével műtött lett 18 

éves korában. Mikor megszületett, szép volt, értelmes volt ő is, csak csendesebb, 

érzékenyebb; ha valamiért rászóltunk, ő mindjárt sírt. Aztán, amikor a védőnőképzőt 

végezte Szegeden, ott megvizsgálták, mert nagyon nehezen vette a lélegzetet, meg 

gyengébb volt. Külsőleg nem látszott rajta, de azt mondta az orvos, Felkay – ő 
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Szegeden akkor nagyon jó hírű orvos volt –, hogy ha most megoperálják, élhet még 

húsz-harminc évet, de ha nem műtik meg, tíz év múlva meghal, nem bírja tovább. Ez 

is egy nagy próbatétel volt: egy fiatal lányt odaadjunk a műtétre? – de ha nem adjuk, 

akkor meg az élete rövidülhet meg nagyon. Úgyhogy aztán őt Szegeden megműtötték 

a szívével, és szépen magához is jött.  

 

Mikor Horovitzék hazajöttek ’45-ben – mert hazajöttek –, akkor mi átadtuk a lakást. A 

Hatvan utcai lakásba nem mehettünk vissza, mert azt már betöltötték, úgyhogy 

mentünk a Rákóczi utcába, és ott beköltöztünk egy üres lakásba. Csak egy szoba volt 

lezárva, a többit kiürítették, elhurcoltak azokból mindent. Tőlünk is elvittek sok mindent, 

amikor a bombázás elől a pincébe mentünk. Az edényeket meg az értékesebb 

dolgokat ládában a pincébe levittük, de még oda is lementek, és még az edények közül 

is vittek. Aki a pincében volt, annak a lakását rabolták, még a magyarok is. Nekem a 

bundámat is elvitték. A pincébe nem vihettem, oda nem vittünk semmit magunkkal, 

csak egy kis ennivalót, amit pillanat alatt el kellett készíteni, és felkaptuk, és rohantunk. 

És mire visszamentünk, amit találtunk, találtunk, amit nem, nem.  

 

Ahova átköltöztünk, az egy ezredes lakása volt, akik meg az orosz bejövetel elől 

menekültek. Klári 1946 júniusában született, Ági 1947-ben, és még akkor is ott laktunk, 

de aztán ott is hazajött az ezredes meg a családja, és nekünk megint menni kellett. 

Na, de ők azért annyit segítettek, hogy kimenjünk abból a nagy házból, hogy adtak 

pénzt a lelépésre. Lehetett már akkor lakást kapni, volt üres lakás, de már nem ingyen, 

és ezek az ezredesék 8000 forintot kifizettek, hogy kapjunk egy lakást az Andaházy 

utcánál. Odaköltöztünk, közel a Nagyerdőhöz. A Komlóssy utcát meg az Andaházyt 

összeköti egy kis utca, és ott volt egy kis magánlakás, abba költöztünk mi bele, és ott 

éltünk. Így vándoroltunk a sok gyerekkel – na, de hát kibírtuk, mert még fiatalok 

voltunk. A szobabútoraink megvoltak, ezek megmaradtak, volt egy két szoba-konyhás 

lakásunk, és azzal mentünk tovább. Kezdtük újra az életet, meg beosztani a fizetést, 

hogy elég legyen. Hát nem volt semmi, csak a fizetés meg a családi pótlék. Ebből 

beosztással meg lehetett élni.  

Én mindent magam csináltam, ruhát is magam varrogattam a gyerekeknek, alakítottam 

– nagyból kicsit –, meg aztán jött később külföldről is. Hollandiából sok csomagot 

kapott az egyház, és akkor abból is kaptunk ruhát, csak nem úgy, hogy válogathattunk 
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volna magunknak, amit mi szerettünk volna, hanem ami jutott. És örültünk annak is. A 

lányom szegény most is elmondja, hogy kislány korában nagyon megtetszett neki egy 

télikabát, és az pont rávaló volt. És ő azt szerette volna, na, de hát az drága volt, nem 

tudtuk megvenni, hanem egy olcsóbbat vettünk. Úgyhogy vannak ilyen emlékek azért 

a gyerekeink életében, hogy nem úgy volt, hogy nekem ez kell, és már meg is kapta – 

hát, nem kapta meg, csak azt, ami megvehető volt a számunkra. Én magamnak ruhát 

nem is vettem jóformán. A magaméban jártam mindaddig, amíg kaptuk azokat a 

csomagokat, abból jutott mindig egy-két darab, ami rám való volt. Na, de semmi baj 

nem volt, hát tetszeni nem akartam, meg voltunk elégedve azzal, ami van. De ezt csak 

így lehet elviselni, hogy az embernek az Úrnál van az öröme meg a békessége. Mert 

a Bibliában nem olvasunk, csak az egyszerűségről, megelégedésről, becsületességről 

– arra tanít a Biblia. Úgyhogy nem az volt bennünk, hogy ez kell, az kell, és ha nem jut 

rá, akkor mi lázadjunk – hálát adtunk azért, ami van.   

 

Az Úr megbocsátott nekem 

Mikor a negyedik gyermek, Ági született, Gábor nagyon beteg lett a tüdejével, meg a 

torkában is daganat volt, úgyhogy a klinikán volt egy hónapig. Volt akkor egy kedves 

barátunk, Farkas Náci7; ott laktak az utcánkban a feleségével. Nagyon kedves 

emberek voltak, de nem volt gyerekük. És örökbe kérték a negyedik gyermeket, hogy 

adjam oda, mert Gábor úgyis meghal, hát mit csinálok ennyi gyerekkel… majd ők 

örökbe fogadják, mert nekik nincs. És én azt mondtam, hogy „Ne haragudjatok, én 

nem adom. Igaz, hogy szegény leszek – fizetést nem kap Gábor, nekem meg nincs 

végzettségem, csak az otthoni munka –, de akármilyen szegény leszek, nekem adta 

az Úristen, elégedjen meg azzal, amit én tudok adni. A többit sem adom, ezt sem 

adom”. Egy kicsit megsértődtek, mert hát ők természetesnek vették, hogy abból a 

sokból könnyű odaadni egyet. Hát, mondom, nem. Elégedjen meg a gyermek is, 

nekem született, én vagyok felelős érte, én nem adom. Nem is adtam. De nagyon jó 

tanuló volt a kisöreg, meg ügyes, meg tudta magát kedveltetni. És Gábor is 

meggyógyult csudálatosan, Isten megtartotta.  

 

De amikor született volna ez a negyedik gyermek, mikor terhes lettem vele – minden 

második évben jött egy gyermek, és nálunk nem volt szokás elvétetni, hogy ne 
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vétkezzünk az Úr ellen –, ezt a gyermeket én már nem vártam örömmel. Lázadtam 

egy-két hétig vagy egy-két hónapig, de nem csináltam semmit ellene, csak nem 

örültem. Aztán elmúlt ez, olyan 4-5 hónapos terhesen már tudtam örülni, hogy hát lesz 

megint gyermek, s készültünk hozzá, hogy ruhaféle, minden meglegyen…  

 

És akkor megszületett. Nagyon szép, aranyos kis eleven kislány volt, de amikor 

egyéves elmúlt, és elindult járni, olyan furcsán ment, nem úgy, mint a többi. A többinél 

soha nem jutott eszembe, hogy baj lenne, az mind úgy tudott szaladni, olyan 

természetesen, ez meg mikor ment, akkor mindig az az érzésem volt, hogy 

csípőficama van, mert úgy kifeszítette magát, olyan furcsán ment. A szomszédunkban 

lakott egy lelkész barátunk, annak a felesége orvos volt. Jóban voltunk, egyidősek 

voltunk jóformán. Mondom neki: „Nézd meg már Júlia, olyan furcsán megy ez a 

gyerek!” Azt mondja nekem Júlia, hogy nem látja rajta, de ha problémám van, akkor 

miért nem viszem el az OTI-ba, ott majd megröntgenezik. Akkor járt mindenkinek 

minden kezelés, nem kellett még fizetni se. Hát csak elvittük. Megröntgenezték, és 

akkor megállapították, hogy csípőficama van, azért megy úgy. Ez rettenetes, borzasztó 

volt, hogy csípőficama van az én gyermekemnek! És rögtön az jött eszembe, hogy ez 

Isten büntetése rajtam, hogy én nem vártam örömmel. Ez tavasszal volt, és borzasztó 

hónapokat éltünk, mert azt mondták az orvosok, hogy most még nem érdemes gipszbe 

tenni – mert régen gipszbe tették a csípőficamos gyermeket, kifeszítették a lábát, a 

kocsiba is úgy kellett beletenni –, csak majd ősszel, hogy ne a nagy melegben legyen 

gipszben.  

 

Egész nyáron bűnbánatot tartottam. Az uram elment a hivatalba, én a gyermekeket 

bezártam – engedelmesek voltak, szépen el tudtak játszani –, és elmentem a 

templomba. Minden reggel. Egyszer arról szólt az igehirdetés, hogy Anna 

prófétaasszony nem szűnt meg 84 éves koráig imádkozni, hogy meglássa az Úr 

Jézust. És nem emlékszem, hogy mit mondott arról a lelkész, csak az a gondolat jött 

akkor élesen belém, hogy én milyen gyarló vagyok – az 84 éves koráig hűségesen 

tudott imádkozni, én meg egy pár hete vagy hónapja, és már nem bírom elviselni, hogy 

az Úr nem hallgat meg. És ahogy ez a gondolat átment bennem, jött egy másik 

gondolat: hát már megbocsátott! – az a kitörő öröm jött utána, hogy megbocsátott, hát 

nekem megbocsátott! Hogy hát az Úr figyelt rám, az Úr szólt hozzám! A nagyerdei 

templomba jártunk, mert ott laktunk a Nagyerdő fele, és az erdőn keresztül vitt az út 
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hazafele. Ahogy az erdőn keresztüljöttem, mintha minden fa nekem énekelt volna, 

olyan boldog voltam. Az Úr nekem megbocsátott! S akkor el is mondtam minden 

szomszédnak, mindenkinek mondtam, hogy az Úr megbocsátott nekem. S akkor 

mondták, hogy viszont akkor mi lesz a gyermekkel – hát, mondom, ha megbocsátott, 

akkor biztos meg is gyógyítja nekem. S azt olyan örömmel tudtam mondani.  

 

Még volt egy olyan barátunk is, Czeglédi Sándor8 – professzor volt akkor a teológián, 

és az urammal egy időben voltak Németországban is meg a teológián is – akinek az 

első gyermeke szintén csípőficammal született. Amikor gipszbe tették, mindenféle 

alkatrészt szereztek, amibe tudták helyezni, meg amiben tudták altatni. Czeglédi 

Sándor felesége, Aranka mondta nekem – mert megtudták, hogy mi is hogy jártunk –, 

hogy majd ideadják ők a felszereléseket a gyereknek, ha kell, ne vegyük meg. S olyan 

boldogan tudtam neki is mondani, hogy megbocsátott az Úr nekem, biztos meg is 

gyógyítja.  

Na, eljött az ősz, nem volt már az a nagy meleg, hát vittük Ágit megint az OTI-ba, hogy 

megröntgenezzék és gipszbe tegyék. Meg is röntgenezték. Kérdezi az orvos, hogy 

miért hoztuk. Hát mutatom a papírt: azért hoztuk, mert csípőficama van. 

Megröntgenezik még egyszer, s azt mondja: „De hát semmi baja!” – hát azt mondani 

nem lehet, azt az örömet! Az Isten olyan csudálatosan megtartotta, meggyógyította, 

hogy nem kellett szenvedni annak a gyermeknek – énmiattam. 

 

A távoli család  

A nagyerdei Egyetemi templomba9 jártunk, ott minden reggel volt istentisztelet. Kovács 

József volt a lelkész – sőt a felesége is lelkész volt –, Munkácsról jött, nála volt 

segédlelkész az öcsém, Gulácsy Lajos, aki püspök lett10. Ott akkoriban az idős 

lelkészek képezték ki a lelkészeket. Az öcsém Kovács Józsefnél volt, tőle tanult, aztán 

letette a segédlelkészi vizsgát, mert vizsgáztatták, az idős papok összejöttek és 

kikérdezték.  

 

Mi akkor már el voltunk zárva, nem mehettünk, mert a határ le volt zárva; én itt voltam 

Magyarországon, ő meg odaát. De Lajos átjött ide, mert ő elektromos szakiskolát 

végzett, nagyon jó szakember volt, úgyhogy még Pesten is dolgozott valamelyik nagy 

gyárban a háború alatt. Csak aztán ott nehéz lett a helyzet: a határt is lezárták, és 
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édesapáméktól a földet elvették. Ő gazdálkodó meg vasutas volt, de az állását is 

megszüntették meg a földet is elvették, és a fiúk elmentek orosz katonának, és 

édesapám nagyon kétségbe volt esve. Akkor Lajos hazament, szökve a határon, a 

Tiszán kellett átúsznia titokban, hogy hazaérjen. Nem tudott tovább maradni Pesten, 

otthagyta az állást, mindent, mert ő hazamegy, édesapámat nem hagyja magára, meg 

édesanyámat. Úgyhogy ő itt hagyott mindent, hazament. Hát, ott aztán csinálták, amit 

tudtak, hogy megéljenek.  

 

Aztán ott kezdődött egy Biblia-ébredés, és Lajos abba bekapcsolódott. Tivadarban is 

sok volt a megtérés, sőt édesapám is ott tért meg, idős fejjel, és az öcsém így került 

bele az evangéliumi könyvmisszióba. Jött át Magyarországra, Debrecenbe, Pestre, 

felpakolták az evangéliumi könyvekkel, és ő ezeket szökve vitte át a határon. Egyszer 

el is fogták, na, de akkor elengedték, nem lett baja. Aztán ezzel a könyvterjesztéssel 

ő Munkácson megtalálta ezt a lelkészt, és ott kezdődött az, hogy őt átképezik 

lelkésznek.  

 

Akkor aztán már nem járta a határt, hanem ott lelkész lett. És amíg még tanult, 

megismerkedett egy kislánnyal, aki beleszeretett; ő is konfirmált, jó református volt. 

Eljegyezkedtek, és amikor már Lajosnak olyan segédlelkészi állása lett, hogy 

megélhettek belőle, akkor kitűzték az esküvőt, és polgárilag megesküdtek. És azon 

éjjel elvitték fogságba. Úgyhogy nem tudtak egyházilag megesküdni. Elvitték Lajost 

fogságba, és hét év után került haza, de a kis menyasszony várta. Pedig volt olyan hír, 

hogy akinek a férje vagy hozzátartozója odavan, azt is viszik utána, hogy együtt 

szenvedjenek. És az édesanyja, szegény, akarta, hogy váljanak el, semmisítsék meg 

az esküvőt, mert hát ő nem engedi a gyermekét – ugye, egy lánygyermeket – a 

fogságba, de a kislány nem vált el. Azt mondta, ha úgy kell lenni, akkor ő megy, de ez 

aztán mégsem következett be, nem vitték el őket. És hűségesen várta Lajost, míg hét 

év után hazajött, akkor megesküdtek, és attól kezdve együtt éltek.   

 

A lánytestvéreim férjhez mentek, de mindegyiknek a férje fogságban elhalt, mikor 

Szolyvára11 vitték őket – Juliska férje is meghalt, Emmáé is… özvegyen maradtak. De 

a nővérem is elég hamar meghalt, mert tüdőgyulladást kapott – hát ugye nem volt ott 

gyógyszer, orvos –, és úgy látszik, hamar felkelt. Két hét után biciklire ült, és 

meglátogatta a gyermekeit, mert már a lánya férjhez ment, és már ikrei voltak, de mikor 
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hazafelé jött, csak a kisajtóig ért, ott leesett a bicikliről és meghalt. Biztos a szíve nem 

bírta ezt a biciklizést.  

 

A szüleim egyet-kettőt ismertek a gyermekeim közül, nem látták mindet. Mire útlevelet 

kaptam és hazaértem, már akkor meghaltak. Édesanyám egy pár órával előtte halt 

meg, ahogy én benyitottam. Már virrasztottak, már ott mindjárt összejött a kis család, 

és énekeltek. Estére értem oda a kapuhoz – mert Nagypaládról, a határtól Péterfalváig 

busz vitt, de onnan Tivadarig már gyalog kellett menni –, és csak hallom én messziről, 

hogy énekszó hallik. Hát, mondom, most van istentisztelet valahol? Megyek, 

közeledek, mindig erősebb… tőlünk hallatszott a virrasztás, ott énekeltek. De 

édesanyámat én már csak halva láttam.  

 

Édesapám még hamarabb meghalt. Ő is hosszú életű volt, nyolcvan éven felül volt. Őt 

meg a fia megkérte, hogy a meggyfát rázza le, a nagy, hosszú rúddal verje le a 

meggyet, mert sok van rajta, és ő nem ér rá. És édesapám abban kapott 

gyomorrepedést, mert az a nagy rúd csak eldőlt, mert nehéz volt, ő meg már öreg volt, 

és meghalt szegény. Sok szenvedés van az életben, sosem tudjuk, hogy mikor, kire 

mi jön. Úgyhogy az a nagy ajándék, hogy fiatalkorban az ember megismerje az Urat, 

hogy legyen támasza, vigasztalója, mert különben kétségbeesik vagy elkeseredik, és 

akkor nem látja az életet szépnek, pedig csodálatos, amit Isten teremtett, és 

csodálatosan lehetne szépen, békében, szeretetben élni egymással.  

 

 

Nyírmártonfalvától Vámospércsig 

 

Nem volt ellenállás vagy tiltakozás 

Révész Imre kiváló, tudós püspök volt, mindenki nagy tisztelettel volt iránta. Érdekes, 

szigorú ember volt, de nagyon kedves, csak nem átlagember, hanem tudós – egyetemi 

tanár is volt előtte. Gábor nagyon szerette, és Révész is őt, a bizalom megvolt köztük. 

A felesége is nagyon kedves, közvetlen, látogatós volt. Minden egyházi rendezvényen 

ott volt, még falura is ment, gyülekezetekbe. Akkor volt nagylány Zsófika, a lányuk, 

meg Gabi is – három lányuk volt, de Gittát én már nem ismertem, mert ő addigra férjhez 
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ment Pestre. Azokban az években Gabi még otthon volt, Zsófi meg akkor 

menyasszonykodott. 

 

Az oroszok bejövetelével nehéz idő kezdődött. Egy darabig minden ment a maga 

rendjén, ahogy lehetett, később viszont sok változást követeltek volna, amit a püspök 

úr nem látott jónak. Azt mondta, inkább önként nyugdíjba megy, mert azt, amit 

követelnek tőle, nem tudja vállalni. Ez már 1949 végén volt.  

 

Mikor dr. Révész püspök urat nyugdíjba tették, Gábor – mint püspöki titkár – egy ideig 

még maradhatott a Hivatalban. Akkor mindjárt jött egy új püspök, Péter János12. Szép, 

értelmes, okos fiatalember volt és tudós ember. Minden templomban végigprédikált. 

Áldott szolgálata volt, nagyon szépen prédikált, a debreceni hívő csoport is örömmel 

hallgatta, mentünk utána, csak egy idő múlva feltűnt nekünk, hogy a prédikációi mégis 

valamilyen politikai dologgal végződnek. Ezen csodálkoztunk, és kezdtük figyelni, hogy 

hol tér át. Észrevettük, hogy a prédikáció közepéig az igének az igaz értelmét fejti ki, 

de a végén mindig áttér a kommunizmus dicsérésére meg annak az elveire. Akkor 

aztán megszűnt a nagy vándorlás, utána már nem követtük az ő szolgálatát úgy, ahogy 

korábban. 

 

Péter János egyszerűen ki volt jelölve püspöknek, és megválasztották. Akik nem őt 

akarták, nem tiltakozhattak, mert már olyan szigorúság volt, hogy aki tiltakozott, az 

vagy életben maradt, vagy elvitték, úgyhogy inkább elnémultak. És nagyon sokan 

aztán átpártoltak, örömmel fogadták, kiszolgálták azt a rendszert. Olyan espereseket 

is választottak, akik vállalták a rendszert, és voltak olyan fiatal lelkészek is, akiknek ez 

nem jelentett problémát, és örömmel vállalták a püspök úr megbízásait. De a régiek, 

akik nem tudták ezt megtenni, azoknak menni kellett. Mentek ott sokan, komoly 

evangéliumi lelkészek mentek falura. És megszorítások jöttek: a bibliaórák lassan meg 

kellett, hogy szűnjenek – mert azt nem volt szabad –, a hitoktatás is nagyon legyengült, 

és a komoly, hívő lelkészek lassan kikerültek falura a nagyobb helyekről, így 

Debrecenből is, vagy valami fegyelmit kaptak vagy büntetést, vagy üldözést. Az 

fejeződött ki ebben, hogy nem komoly igehirdetésre van szükség, hanem a 

kommunista eszmének a magyarázatát, tanítását erőltetik a népnek.  
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A bátyám, Imre elvállalta ezt, tudott alkalmazkodni. Professzor lett, a Teológián 

tanította a marxizmust, pedig komoly, aranyos, kedves, hívő ember volt, de úgy volt 

nevelve is, hogy szegény keresztmama – mivel ez az egy fia maradt – mindig azt 

mondta, hogy ebből a fiúból professzor lesz. Az is lett, mert jó tanuló volt, és mikor jött 

ez a rendszer, ő tudott igazodni. Egyháztörténész lett, de a marxizmust tanította, mert 

ezt is tanítani kellett valakinek, csak nem mindenki vállalta. Ő a szép oldalát tudta 

vállalni, mert szép az, ahogy elképzelik az életet Isten nélkül, csak az nem úgy történik, 

mert nem úgy van, hogy az ember elképzeli a szépet, és meg is tudja valósítani. Az 

élethez az Isten segítsége kell, hogy kibírjuk. De Imre ezt tudta vállalni, ezért ő 

professzor lett, aztán kikerült Miskolcra, mikor az egyetemi tanár Kürti László13 

odakerült püspöknek. Kürti neki jó barátja, volt, elhelyezte egy nagy gyülekezetbe. 

Csak nagyon hirtelen meghalt Imre. Úrvacsoraosztásra készültek, éppen a kenyeret 

készítette, vágta, még ott a parókián. Harangoztak, a gyülekezet gyűlt, és nem jön a 

lelkész – ott találták összeesve, és már meghalt, ilyen hirtelen halállal. Hatvan-

hatvanöt éves volt.  

 

Mi csoportosan jöttünk össze bibliaórára, vagy pár lelkészcsalád összejött, és 

imádkoztunk, de az utolsó időkben ezt is meg kellett szüntetni, mert volt besúgó, aki 

jelentette, hogy mi imaórán összegyűlünk. Mikor aztán a Nagyerdei templomot az 

Egyetemhez csatolták, a gyülekezet is kezdett fogyni, mert féltek, az egyetemisták 

meg nem járhattak templomba, és akkor megszűnt a nagyerdei gyülekezet, a lelkészt 

pedig eltették egy kisebb helyre.  

 

Révész püspök úr ideje alatt a falusi lelkészek, amikor bejöttek Debrecenbe – 

érdeklődni az egyházkerület dolgai iránt, meg elmondani a maguk panaszát –, otthonra 

találtak a Hivatalban. Gábor ebben nagy barátjuk volt. Volt fogadószoba, és aki a 

püspök úrral akart beszélni, azt mindig be kellett jelenteni. Ha a püspök úrnak ideje 

volt, fogadta, ha nem, akkor a következő alkalommal került sorra. Gábor iratterjesztő 

is volt, járt Budapestre, ott az evangéliumi könyvekből kapott egy nagy adagot, hozta 

a Hivatalba, és a lelkészek között szétosztotta, hogy mindenki vigyen a gyülekezetébe. 

Igazi otthon volt a Püspöki Hivatal a vidéki lelkészeknek. Nagyon kedves volt 

számunkra, hogy ezeket a lelkészeket jól ismertük – mindegyik barátja volt Gábornak. 

Ha panaszuk volt, bajuk volt, Gábornak elmondták, ő pedig továbbította a püspök 

úrnak, hogy itt vagy ott milyen helyzet van, és mit lehetne segíteni. A Nagyerdei 
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templomba is Munkácsról jött át Kovács József a feleségével; lelkészek voltak mind a 

ketten. Már akkor Ukrajna a Szovjetunióhoz tartozott, és hogy megmaradjon, hogy el 

ne vigyék a fogságba, eljött Debrecenbe, a Püspöki Hivatalba, hogy átjönne 

Magyarországra, ha fogadják. Fogadta is rögtön Révész püspök, és odatette a 

Nagyerdei templomba, ahova mi is tartoztunk. 

 

Na, de ez aztán véget ért, amikor megjelent Valéria, akit Péter János püspök úr mellé 

helyeztek, és ő vette át a vezetést az egész Püspöki Hivatalon. Diakonissza volt ez a 

Valéria (már az első nevét nem tudom), s fent lakott az emeleten, ahol a püspök úrék 

laktak. Amikor ő vette át a Hivatalban az ellenőrzést, oda már nem jöhettek be, csak 

aki hivatva volt, vagy előre jelentkezett; könyörtelen volt mindenkihez. Gábor még ott 

dolgozott továbbra is ugyanúgy – nem érezte jól magát, de a kötelességét elvégezte –

, na, de ő nem volt „megbízható”, így aztán ki kellett tenni őt falura. Ez természetesen 

nagyon megdöbbentette, de egy ideje már érzett a levegőben, hogy következik valami. 

Eldöntötték, hogy Szabó Gábornak mennie kell – ott nem volt ellenállás vagy tiltakozás 

–, és még csak nem is a püspök úr jelentette be neki, hogy Nyírmártonfalvára kell 

mennie, hanem egy esperes. De az esperes is, szegény oda volt; elmenekült a front 

elől, és mire hazajött, az állását elfoglalták. Végül csak visszakerült Böszörménybe, és 

aztán ő vállalta ezt a rendszert, így lett esperes. Nagyon jól ismertük őt is.  

 

 

Se kövesút, se buszjárat, se vízvezeték, se villany… 

Mártonfalva nincs messze, Vámospércs után, olyan 50 kilométerre van Debrecentől. 

Ez nagyon jó volt, mert az uram vérzékeny volt, és kellett neki az orvosi ellenőrzés, 

meg gyakran bevérzett, és olyankor a Klinikán kötött ki, mert vért kellett neki adni. Ma 

már nagyon jól kezelik a vérzékenységet, de régen még egyik karból a másikba adták 

a transzfúziót. Ezt a püspök úr tudta is, és ezért nem messzire tették Gábort 

Debrecentől. Már öreg volt a mártonfalvi lelkipásztor, nyugdíjba ment, és akkor 

mindjárt kijelölték, hogy az nagyon jó lesz Gábornak. 

 

Elhagyatott, kicsi, jóformán tanyasi gyülekezet élt Mártonfalván. A háború előtt egy 

nagy földbirtokos volt ott az úr, az egész falu az övé volt, úgyhogy majdnem mindenki 

napszámos volt vagy bérlő. A háromszáz lelkes faluban két-három gazdálkodó élt, a 

többi mind szegény ember, akinek nem volt saját gazdasága. Ott nem volt se kövesút, 
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se buszjárat, se vízvezeték, se villany. A falutól három kilométerre volt a vasútállomás, 

mi is három kilométert gyalogoltunk, hogy a vonatot elérjük, mikor bejöttünk 

Debrecenbe. Egy leromlott, régi épület – valamikori kocsma –, az volt a parókia. Az 

öreg lelkész már nem lakott ott. A parókia mellett lakott a lánya (mint tanítónő, neki volt 

tanítói lakása), és az öreg oda ment át lakni.    

De még annyit hadd mondjak el Péter Jánosról, hogy őt azért bántotta ez a helyzet, 

hogy minket ilyen kis helyre tettek, mert nem gyűlöletből tett ki, hanem olyan volt a 

rendszer, hogy muszáj volt a „nem megbízható” embereket leváltani. De mielőtt 

kimentünk, a parókiát, aminek majdnem kidőlt már az oldala, rendbe szedette, 

kijavíttatta. Nyolcezer forintot költött rá, nagy pénz volt az akkor. Egyszóval nem 

gyűlöletből tett ki bennünket, csak olyan volt a politikai helyzet, és ő nagyon jól tudta 

kezelni a helyzetet. Nyilván egyet is értett sok dologban, de ővele is rendelkeztek, mert 

a párt intézkedett, és annak engedni kellett, mert azt, aki nem engedett, elzárták vagy 

üldözték. Péter János bölcs volt, ő azért az egyházat nem akarta tönkretenni, de úgy 

nem lehetett folytatni, ahogy azelőtt.  

 

A beiktatáson is a püspök úr szolgált, ő akkor járt először Mártonfalván. Jöttek kocsival, 

és ahogy letértek a kövesútról a homokútra – mert egy darabig volt csak kövesút, aztán 

megszűnt, az már a világ vége volt –, elakadtak, úgyhogy nem tudtak bejönni a 

templomig az autóval. Akkor látta a püspök úr, hogy milyen ez a Mártonfalva: elzárt, 

elmaradt tanyasi rész.  

 

Nagy családdal költöztünk: már akkor megvolt Sámuel is. Mindig fiút vártunk volna, de 

mindig lány jött, úgyhogy mikor már meglett a négy lány, Gábor sokat emlegette, hogy 

mégis mennyire szeretne egy fiút. Na, és aztán jött az ötödik, nem tudtuk, fiú lesz vagy 

lány, akkor még nem volt olyan vizsgálat, hogy előre megmondják. A gyerekek 

nézegették a Képes Bibliát – nekik is olvastunk minden nap Bibliát; igemagyarázat, 

imádkozás, így nőttek ők is a családban –, és abban ott van a kis Sámuel gyönyörű 

képe. Azt minden nap megnézegették és imádkoztak, hogy nekünk is szülessen egy 

kis Sámuel. És az Úristen mit cselekedett, valóban egy nagyon szép kisfiú született, 

szép fejlett, erős, egészséges – és így lett a neve Sámuel. Az apja kimondhatatlan 

boldog volt, és a lányok is mind becézték, szerették. Sámuel, mikor már növekedett, 

befogta a négy lányt, mint a lovakat, és hajtotta, ezek meg futottak, amerre ő 
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irányította, szóval mindegyik kényeztette, kedvezett neki. Nagyon aranyos gyerek volt. 

Eleven volt, de azért szófogadó, nem volt az a vad, engedetlen. Persze megcsinálta, 

amit ő akart, de akkor kikapott: mondom, hogy tessék jönni, kapsz tenyerest, és tartotta 

a kezét, odajött és elfogadta.  

 

Nemcsak az öt gyermekkel költöztünk Mártonfalvára, velünk jött Gábor édesanyja, az 

öreg nagymama is. Volt egy nagyon szép tornácunk lugassal, nagy udvar, nyári 

konyha, csűr, csak hát romos volt minden, repedezett. Volt kút az udvarban, de 

ihatatlan volt a vize, jószágnak való meg locsolásra. Mellettünk, az iskola végében volt 

egy pumpás kút, odajárt a falu nagy része kannával, onnan hordtuk mi is a 

mindennapra való vizet. A házban volt konyha, ebédlő, hálószoba, ott volt az iroda, és 

még volt egy vendégszoba. A hálószobában a kicsik velünk voltak, a másik szobában 

meg – az jó nagy szoba volt – a nagyobbak. 

 

Egyszerűen éltünk, beosztottuk a pénzt, ahogy lehetett. Kertünk volt, veteményeztünk. 

Gábor nem ismerte a veteményeket, úgyhogy nem bízhattam rá a kapálást, és a 

virágokat sem ismerte, hogy a virágoskertben tegyen, mert akkor kivágta éppúgy, mint 

a gazt. Ezeket nekem kellett bonyolítani, de én ezt mind tudtam, nekem nem volt 

nehéz. Én nem irtóztam a falutól, mert falusi lelkipásztor volt a nevelőapám, 

nevelőanyám, a falusi embereket ismertem, ott nőttem fel köztük, tudtam, hogy falun 

mi a feladat. De Gábor nem tudta, mert ő kunszentmiklósi, városi volt, ilyen kis falut 

azelőtt nem is látott. Neki ez a helyzet nagyon nehéz volt. Ő Debrecenben tudós 

emberként kutatta az egyháztörténetet, arról írt, meg Révész püspök úr munkásságát 

és életét szerette volna könyvben megírni, ahhoz gyűjtötte az adatokat. Őelőtte egy 

szép jövő állt, és ez mind semmivé lett. Neki ez nagyon fájt, volt, hogy sírva találtam, 

mert egészen más életvitelt kellett megszoknia Mártonfalván. De lassan megszokta, 

feltalálta magát, mert jó kedélyű volt, még viccelődött is az emberekkel, ha bánatuk 

volt, úgy vigasztalta őket. 

 

Ilyen küzdelmeink voltak, de mindenből csodálatosan kimenekedtünk, kiutat adott az 

Úr, megoldást.  

 

Egyszer még a családi pótlékot is elvették. Akkor volt ’56, de az uram nem vett részt 

benne, azt mondta, ő az igét hirdeti, a politikába nem ártja magát. Pedig sokan a 
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barátok közül mondták, hogy na, most visszateszünk a titkárságba, mert Valériának el 

kell menni. De az uram nem dőlt be nekik, azt mondta, meg kell várni, mi jön ki 

belőle.’56 őszén minálunk éppen evangelizáció volt. Jó volt, csodálatos adottságú 

lelkipásztor szolgált nálunk, és a gyülekezet semmi lázadásba nem kezdett, mert az 

evangelizáció lekötötte a figyelmüket. Egész héten folyt az evangelizáció, és mindig 

teli templommal voltunk. A gyülekezet nem tudott semmit a forradalomról. Utólag aztán 

volt hatása, mert nagyon sokszor járt a fekete autó éjszakákon át, és mindenki 

reszketett, mert sose tudtuk, kit visznek el. De mi otthon maradtunk, oda bíztuk 

magunkat az Úrra, mert mást nem tehettünk, és ez volt a legjobb, mert 

csudálatosképpen hozzánk nem zörgettek be. Csak egyetlenegy dolog történt: nyolc 

hónapig megvonták a családi pótlékot, mert a bibliaórák, a házi istentiszteletek, a 

látogatás, az tilos volt, de mi azért csak folytattuk. Nyolc hónapon keresztül nem 

kaptunk még családi pótlékot sem, de nem haltunk éhen, mert a lelkész atyafiak 

segítettek. A falu szegény volt (a téesz-tagság beindult, de így sem nagyon volt miből 

megélni), hanem a lelkész testvérek segítettek bennünket, hogy meglegyen a 

mindennapi betevőnk meg valami öltözet a gyermekeknek. 

 

Én alakítottam a ruhákat a nagyobbakról a kisebbekre – volt varrógépem, varrni is 

megtanultam –, meg anyagból is varrtam a ruhát, hogy legyen, mert nem úgy volt, 

hogy majd veszünk újat. Na, de azért nem éheztünk soha, megvolt minden nap a 

kétféle, de nem volt vaj, csak zsír meg kenyér. Mikor felső iskolába kerültek a 

gyerekek, ott már volt a kollégiumban vaj meg sajt, a reggelihez kaptak, és olyan 

aranyosak voltak, hogy összegyűjtötték a vajat, sajtot, és hazahozták – minden 

hónapban hazajöhettek –, hogy a kisebbek is egyenek, mert ők ilyet még nem is láttak. 

A kenyeret kemencében sütöttük, ezt is meg kellett tanulni, a dagasztást, sütést. De 

az ember fiatal volt, egészséges volt, hát csinálta, hogy a család boldoguljon, hogy 

mégis mindegyik felnőjön.  

 

Csak annyit mondhatok, hogy az Úr a tenyerén hordott bennünket, nem engedte, hogy 

elkeseredjünk. Mert nem mindenki bírta elfogadni, hanem beleszomorodott. Volt olyan 

lelkésztársunk, akinek a felesége nem bírta elfogadni, hogy falura került, úgyhogy 

aztán nem túl sok idő után meg is halt. Hozzá képest nekem nagyon könnyű volt, mert 

bennem nem voltak nagy vágyak, és mi megelégedtünk azzal, amink volt.  
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Szeretett szolgálni, én meg szerettem segíteni neki 

Gábor nagyon szépen szolgált, áldott szolgálata volt, és a gyülekezet növekedett, 

mindig többen-többen lettünk, szinte az egész falu. Az elődünk már fáradt, öreg lelkész 

volt, de az uram feljárt, meglátogatta a gyülekezet minden tagját minden évben egy-

két presbiterrel, és arra is minden lehetőséget megragadtunk, hogy összegyűljön a falu 

népe, a gyülekezet. Vasárnap délelőtt, délután és este volt istentisztelet, hétköznap 

este pedig minden héten kétszer volt bibliaóra. Volt egy kis épület gyülekezeti 

teremnek, az megtelt minden este, amikor ilyen alkalom volt. Nagyon szerették, 

úgyhogy sokan jöttek – kis mécsesekkel, mert nem volt villany. Később Maxim 

lámpát14 rendeltünk, ami petróval világít; fel kell pumpálni, és akkor nagy világot ad. 

Gyermek hittanórát is tartottunk, házi istentiszteleteket és még teaestéket is. Minden 

évben egy-egy hétig tartottak a teaesték, mert minden utcát külön-külön hívtunk meg, 

hogy elférjünk, hogy mindenki beférjen a gyülekezeti terembe. És jöttek boldogan az 

emberek, énekeltünk, szavalás volt, igehirdetés volt, közös imádság volt. Nagyon jól 

érezték magukat. A faluban csak egy családnál volt rádió akkor, villanyvilágítás se volt, 

de mécsessel, viharlámpákkal minden este jöttek az emberek, és boldogan énekeltek.  

 

Nagyon szerettek énekelni. Akkor jött be az új énekeskönyv, azt nem ismerték, csak a 

régieket. De megrendelte az uram, és mindenki megvette az újat is, mi meg tanítottuk 

az énekeket. Volt, hogy tízszer is elénekeltük, és tudták kívülről, énekeltek boldogan. 

Kívülről kellett, hogy tudják, mert volt nagyon sok, aki nem tudott olvasni – tanyán is 

éltek, meg szegények voltak, nem jártak iskolába. Volt olyan idős bácsi – szegény 

pásztorember volt –, aki nem tudott se írni, se olvasni, de az olyan bölcsen tudott 

beszélni, miután megtért! A Bibliát szinte tanulta: olvastatta magának, hogy 

megtanuljon belőle mindent, ami őt érdekli. Egy néni is volt, közel lakott hozzánk, az 

se tudott se írni, se olvasni. De az asztalon ott volt a Bibliájuk, és bárki bement 

hozzájuk, azt kérte, hogy „Nyissad csak ki a Bibliát, azt’ olvass nekem!” Ilyen kedves, 

ragaszkodó, istenfélő emberek voltak. És ahogy énekeltek! – kinn a határban is 

énekeltek, mikor dolgoztak. Nekünk ebben volt az örömünk. 

 

Gábor szeretett szolgálni, én meg szerettem segíteni neki, és nagyon szerettem a 

gyülekezetben munkálkodni. És ahogy ismerkedtünk, látogattunk, ahogy az 

istentiszteletre jártak, ők is bátorságot kaptak, és jöttek szépen hozzánk is. Bizalommal 
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jöttek az öreg nénik, elmondták a panaszukat, én közben főztem, mostam, 

mosogattam, mert hát a gyerekeim iskolások lettek, tizenkettőre ebéd kellett, és ott 

nem volt segítség, magam kellett, hogy mindent megcsináljak. De nálunk otthon 

érezték magukat, elmondhatták a problémájukat, és arra, amit az Úr, ha adott feleletet, 

elmondhattam: hogy türelmesnek hogy lehet lenni a másikkal, hogy csak el kell 

egymást hordozni. Utána a Bibliát elővettük, a napi igét elolvastuk, imádkoztunk, és 

akkor szépen a néni felállt, köszönt és elment. Ezt a gyakorlatot megszokták, és én jól 

is éreztem magam. Hamarosan olyan szép gyülekezet lett, hogy egy év után karzatot 

kellett építeni a templomban. Ott addig csak egy karzat volt, ahol a harmónium volt 

meg az iskolás gyerekek, de akkor a szemben lévő falra is építettek belül egy karzatot, 

ahol a fiatalság elfért. 

 

Evangelizációt nagyritkán lehetett tartani. Meghívtunk egy-egy evangelizátort, fiatalt, 

és jöttek ketten-hárman. A nagy nyomorúságban kezdődött egy ébredés.15 Egy 

darabig engedték, aztán majd lassan az is elhalkult, mert jött egy olyan időszak, mikor 

a vallásórát meg kellett szüntetni, és aki jó, hűséges református volt, annak is valami 

fegyelmit akasztottak a nyakába, úgyhogy lassan féltek még templomba is jönni. 

Mindenki félt. Az öregek, a nagyszülők még a gyermekeiknek elmondták azért az ő 

hitüket, mert a Keresztyén tanítás, a Biblia mindenkinek az otthonában ott volt, de az 

iskolában már nem az istenismeretet tanították, hanem annak az eltörlését. Voltak, 

akik hűséggel kitartottak mindennek ellenére, és voltak, akik elnémultak, magukban 

tartották a hitet, de nem szóltak róla – úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy ott már tiltva 

volt az istenhit, az istenfélelem.  

 

 

Vámospércs 

Amikor Mártonfalvára kerültünk, a püspök úr azt mondta, hogy csak egy pár év lesz ez 

– végül huszonnégy év lett. 1977-ben aztán Vámospércs megüresedett, mert 

nyugdíjba ment a lelkész, és akkor azért már az esperesek is meg a vezetők is látták, 

hogy egy ilyen nagy családot úgy tettek ki, hogy az uram semmit sem tett, amiért 

büntetést érdemelt volna. Az új esperes akkor azt mondta Gábornak, hogy jöjjön át, 

Vámospércsre kell őt megválasztani, hogy egy kicsit nagyobb nyugdíjat kapjon. A 

gyülekezettel is megbeszélték, hogy meghívja. Gábor mártonfalvi szolgálata nagyon 

jó volt, szerették, de már idős volt – 1912-ben született, öt éve volt még a nyugdíjig –, 
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és ha egy olyan kis falu kis fizetése után jött volna a nyugdíj, mint Mártonfalva, az 

nagyon kevés lett volna. Így aztán mi átkerültünk.  

  

Szép gyülekezet volt Vámospércsen, nagy, templomba járó gyülekezet, és ez továbbra 

is megmaradt, a mi időnkben is. Evangelizációt akkor már lehetett tartani, és mi hívtunk 

is evangelizátorokat, mert a gyülekezetnek mindig frissülni kell. Komoly ébredési 

gyülekezet volt az, és Gábor ezt vitte tovább. Szerették is, jöttek is, tele volt a templom, 

bibliaórák voltak… Már akkor a gyerekek nem voltak otthon, csak az unokák jöttek, 

sokszor nyolc unoka is.   

 

 

A nagycsalád 

Anyósom velünk lakott Mártonfalván. Szegény tíz évig agyvérzéses volt, ápolni kellett 

éjjel-nappal, mert magatehetetlenné vált, járni is alig tudott. És közben énnekem ott 

volt a nagy család, ott a gyülekezet, és azt nekem mind el kellett látni. Mikor haldoklott 

szegény, akkor jöttek már a testvérek, a gyermekei, mert megírtuk előre, hogy nagyon 

rosszul van. Jöttek hozzánk családostul. Este mindenki lefeküdt, reggelig mégsem 

ülhet fenn a beteg mellett, csak én nem feküdtem le, én nem tudtam otthagyni. A 

többiek szépen megvacsoráztak, lefeküdtek, én meg ott maradtam mellette. És 

imádkoztam hangosan: „Uram, könyörülj rajtunk, és bocsáss meg nekünk, mert nem 

tudtuk egymást úgy szeretni, ahogy szerethettük volna”. Mert anyósom elég kötekedő 

volt, és én ugyan megcsináltam körülötte mindent, de nem örömmel, mert már 

beleuntam én is. De meg kellett csinálni, mert csak tisztába kellett tenni, csak itatni 

kellett, etetni kellett… És éjjel ott ültem az ágya szélén, és hangosan imádkoztam. Ő 

eszméletlen volt már, nem beszélt, sőt etetni se lehetett, mondta az orvos, hogy 

mellényel, nem tudja lenyelni a falatot. És amikor elmondtam ezt az imát, hogy 

bocsásson meg az Úr nekünk, nem telt bele tíz perc, és szépen elcsendesedett, és 

meghalt. – És én azt gondolom, hogy ő azt az imát hallotta. Szóltam a többieknek, 

hogy gyertek, keljetek fel, már biztos, hogy meghalt. És soha nem bánt a lelkiismeret, 

hogy nem szerettem, mert az Úr megbocsátott. – mert kérhettem időben. És azóta is 

szeretettel tudok rá gondolni, szegény öreg nagymamára.  

 

Amikor a gyermekek születtek, az egy háborús időszak volt. Nagyon sokat elvittek, 

nagyon sokan odamaradtak, úgyhogy egy szavunk sem lehet, mert mi mégis 
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megmaradtunk, gyermekeink megmaradtak, és mindegyik okos, értelmes, 

engedelmes lett. Én szigorú voltam – mert én is azt szoktam meg, azt kaptam –, de 

nem kegyetlen. A rendnek meg kellett lenni, minden gyermeknek tudni kellett a maga 

feladatát, és engedelmeskedtek is. És úgy rendelte az Úr, hogy mindegyiknek 

diplomája lett, és hozzáillő társat is kapott; húszéves korban mindegyik férjhez ment. 

 

Kitűnő tanulók voltak mind. A mártonfalvi elemi iskolában kezdtek, úgy kerültek aztán 

felsőbe, és onnan jelentkeztek az állami gimnáziumba. A Református Kollégiumba 

adtuk volna őket szívesebben, de ott olyan sok volt a kollégiumi díj, hogy mi azt nem 

bírtuk, akkor nem maradt volna a családnak, úgyhogy csak Ági járt a Debreceni 

Kollégium Gimnáziumába, a többiek állami középiskolába jelentkeztek, oda fel is 

vették őket. De azért a Biblia-olvasás az állami iskolában sem maradt el, csak titokban 

csinálták. Nyilvánosan nem lehetett bevinni a Bibliát az iskolába, vallásóráról meg szó 

sem lehetett, de ott is volt egy kis csoport, akik hitben nőttek fel. Hajnalban keltek, 

amikor még mindenki alszik, otthonról hozták a Bibliát, úgy mentek az iskolába, hogy 

titokban elolvassák a napi igét, és imádkozzanak. Úgyhogy a gyermekeink nagyrészt 

állami iskolában, de mégis hitben nőttek fel, csak nem a tanárok részéről, hanem az ő 

saját akaratukból. Keresték Isten szavát, akaratát, és mindegyik nagyon hűséges, 

tisztaszívű, engedelmes gyermek volt. És Isten gondoskodott róluk: fiatalon, amikor 

elvégezték az iskolájukat, mindegyik megtalálta a párját.  

 

 

A hat gyermek felnövekedése, boldogulása 

Mindenkit összeszámolva hetvenen vagyunk, mert hat gyermekünk született és 

tizennyolc unokánk, és huszonkilenc dédunokánk – és kedves vők és kedves 

menyek… és mindnyájan olyan áldott társakat kaptunk, akik hűséggel megállnak 

mellettünk.  

 

Éva általános iskola után a vegyipariba szeretett volna menni Debrecenbe. Kitűnő 

tanuló volt, oda viszont nem vehettek fel, csak két paplányt, és mivel ő már a harmadik 

lett volna abban az évben, nem került be. A Nagytemplom mellett volt a közgazdasági, 

kereskedelmi iskola, azt végezte el. Utána jelentkezett volna egyetemre, de oda sem 

vették fel, hiába volt kitűnő, így az erdészetnél helyezkedett el mint gépíró. Akkor 

ismerkedett meg a férjével is. 



36 
 

 

A csapókerti lelkész, Szabó Béla nagyon jó barátunk volt. Őket Pozsony mellől egy kis 

faluból telepítették, utasították haza Magyarországra16, és Béla bácsi – ő jóval idősebb 

volt, mint mi – hol itt volt, hol ott volt, hol gyülekezet nélkül volt, hol kapott egy 

gyülekezetet, végül megválasztották a Csapókertbe lelkésznek. Egy alkalommal 

evangelizációt rendezett, és Gábort hívta meg evangelizátornak. Gábor el is ment, és 

ment vele a legnagyobb lányom, Éva, hogy segítsen Béla bácsi feleségének a 

vendégségben. Ott ismerkedett meg Béla bácsi fiával, aki orvostanhallgató volt.  

 

Mi Béla bácsit, Ilonka nénit nagyon jól ismertük, de a fiukat csak akkor ismertük meg, 

mikor már az eljegyzésre jött a család. Bibliát olvastunk, igét olvastunk, úgy kezdtük a 

vacsorát, és én gondolkoztam magamban, hogy nem is tudjuk, ki ez a fiatalember, 

nem ismerjük. Jön a lánykérés, de az első gyermeket az ember nehezen bocsátja el, 

és az életet megkezdeni is elég küzdelmes… És ahogy mindenki elolvasta a maga 

igéjét, és rákerült a fiatalemberre is a sor, kíváncsi voltam, hogy neki vajon van-e 

valami mondanivalója vagy igeismerete. És akkor felolvasta a zsoltárt, hogy egyesek 

lovakban, paripákban hisznek, mi pedig az Úrban. Csalódnak azok, aki ezekben 

bíznak, nagy erejük nem ment meg. De aki az Úrban bízik… Ezt olvasta, és akkor a 

lelkem megnyugodott: Istenem, hát ez a fiú ismeri az Urat, istenfélő, és akkor rossz 

nem lehet, akkor nem emberi indulat fogja vezérelni, hanem az Úr Lelke! Így ismertük 

mi meg a vőnket. Nagyon áldott természetű, értelmes, okos fiú, kitűnő tanuló és 

nagyon jó orvos volt, csak ő aztán a gyógyítás tudományos része felé fordult, a 

kutatáshoz. A 80-as évek elején a kiváló kutatómunka eredményeként kihívták 

Amerikába kétéves ösztöndíjra. Családjával együtt ment ki, és aztán kint is maradtak. 

Kutatói állást kapott. Már nyugdíjasok, gyerekeik vannak, unokáik vannak, és minden 

héten beszélünk egymással telefonon. 

 

Kati is meg Klári is védőnőire jelentkeztek, őket már felvették, és azt el is végezték 

Szegeden. Kati a férjével úgy ismerkedett meg, hogy nálunk az ébredés idején voltak 

kislányok, akik gépelték az evangéliumi iratokat, és osztogatták az evangelizáció alatt. 

Nem mindenki fogadta be az ilyen munkatársakat, de mi igen, a nagy család ellenére. 

Vajai kislányok voltak, hoztak írógépet, és ott laktak nálunk, kosztoltuk őket, szállást 

adtunk nekik. Így ismerkedtünk meg ezekkel a hívő kislányokkal, és utána az én 

lányaim is mentek őket meglátogatni Vajára, mikor hívták őket bibliaórára vagy más 
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evangéliumi alkalmakra. Ott is az ifjúság összegyűlt, együtt énekelgettek meg az 

evangelizációkra jártak, és Dani Laci – ő is vajai volt, akkor már teológus –, így 

ismerkedett meg az én Kati lányommal. Vaján nagyon nagy dolog volt, hogy valaki 

lelkész lesz. Laci is szegény család gyermeke volt, de nagyon nagy evangelizátor volt 

az ő édesapja, járt faluról falura mint parasztpróféta. Laci először tanító volt, aztán 

ment a Teológiára, és Debrecenből is kijárt hozzánk, megismerte Gábort is, a 

gyülekezetet is, és ő is szolgált nálunk. Aztán mikor már állást kapott Nyíradonyban 

Laci, letette a papi vizsgát, akkor megesküdtek. 

 

Klári párja, Nagy Lajos is teológus volt, mikor megismerkedtek – őt Laci hozta el 

hozzánk –, és lelkész volt már, amikor megesküdtek. Klári elvégezte az védőnőképzőt, 

de a szíve olyan gyenge volt, hogy meg kellett műteni. De aztán neki is nagy családja 

lett, falura kerültek, és ügyes asszony lett belőle.  

 

Anna lelkész lett. Mint a legkisebb olyan kis szabad gyerek volt és egy kicsit 

engedetlen is, mert sok mindent ráhagytunk, és ő ment is a maga útján, akaratján. 

Dolgozni sem nagyon szeretett, mert hát voltak nagyobbak, azok megcsinálták, ő meg 

lógott, csavargott Sámuval. Kerítésen mászott, fára mászott, szóval ő teljesen fiús lett. 

Na, de Sámu mindig helyreigazította, meg nem akarta, hogy menjen vele; ő maga 

akart menni, de Anna mindig ment utána – aztán jól megagyabugyázták egymást.  

 

Érettségi után Anna Egerbe jelentkezett valamilyen iskolába, fel is vették, és elment 

megnézni. Egyszer csak jön a telefon Egerből, hogy mit szólnánk hozzá, ő mégiscsak 

teológiára menne, ha lehetne. Nagyot néztünk, leesett az állunk, aztán az apja mondta, 

hogy hát hogyne lehetne, kislányom. Mindjárt ment a Teológiára, de már lejárt a 

jelentkezési határidő, éppen az utolsó nap volt. Viszont ezek a professzorok mind az 

uram barátai voltak, úgyhogy amikor Gábor bement, hogy ha lehet, vegyék föl, azt 

mondták, hogyne lehetne, csak hozzad a lányodat. Ott aztán Anna mindjárt egy 

komoly közösségbe került, hívő közösségbe, azok körülfogták, és együtt imádkoztak. 

Ott ismerte meg a férjét, Makatura Józsefet, aki már harmadéves volt, mikor Anna még 

elsőéves, de hűségesen kitartott mellette végig. Józsit már ötödéves korában 

kihelyezték falura, és mikor Anna harmadéves lett, őt is kihelyezték, mert addigra már 

megesküdtek. Jó messzire kerültek tőlünk, ritkán tudtuk meglátogatni őket, úgyhogy 

magukra voltak utalva, de szépen egymáshoz szelídültek, és boldogan élnek most is.  
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Minden lányomnak így lett párja, pedig nem báloztunk, egyiket sem vittem bálba, 

hanem az ébredés népe közül került mindig hozzájuk egy társ. 

 

Sámuel, gépész iskolába ment, mert ő ügyes volt, mindenhez értett, szeretett mindent 

javítani, építeni. Mi papnak akartuk, de ahhoz nem volt kedve. Azután elkerült Pestre, 

ott dolgozott, mikor behívták katonának. A katonaságnál alig töltött el pár hónapot, 

baleset érte; egy csoportban futottak az útszélen a katonák hajnalban, mikor egy autó 

az útszélről lesodorta őket. Az árkon túl a termőföldre csapódtak, kinek keze, kinek 

lába, kinek egyebe tört. Őneki az egyik combja tört el. Bevitték mindjárt a ceglédi 

kórházba, a törött lábába egy vasszerkezetet tettek, összekapcsolták, és úgy varrták 

össze. Utána járhatott bottal vagy járókerettel, és mondták, hogy ősszel majd kiveszik 

a vasat is, mert akkorra összeforr a csontja, csak pihennie kell, kímélni a lábát. De hát 

Sámu fiatal, huszonkét éves fiú volt, ő nem akarta magát megadni a betegségnek. Járt 

még Debrecenbe is Mártonfalváról biciklivel, hogy találkozzon a barátaival; hiába 

mondtuk neki, hogy ne erőltesd magad. És akkor találkozott a volt iskolatársával, 

Évivel, egymásba szerettek, aztán megesküdtek. Évi a gondját is viselte, és ősszel ki 

is vették azt a sínt Sámu lábából.  

 

Éva Pesten dolgozott, és ott találtak munkát Sámuelnek is. Boldogan éltek egy évig, 

két évig, minden héten hazajöttek, és nekik is lett kis családjuk, kislányuk született. 

Csak az volt a baj, hogy a lába kezdett fájni Sámunak. Mikor kivették a sínt belőle, 

nem lett volna szabad mindjárt munkába állnia, de ő dolgozott, és két év múlva 

begyulladt a lába, mindig jobban kezdett fájni, átterjedt a gyulladás a másik lábára is, 

aztán már annyira fájt, hogy csak menni kellett orvoshoz. Azt mondták az orvosok, 

hogy ezt Bürger-kórnak17 hívják, és lehet, hogy le kell vágni a lábát. Persze erről hallani 

sem akart, de olyan nagy fájdalma volt, hogy már morfiumozták, és a munkát is abba 

kellett hagynia, mert nem bírt dolgozni.  

 

Hollandiából akkortájt nagyon sokan jártak át családok, akik segítették a magyar 

lelkészcsaládokat. Az egyik holland család meglátogatott bennünket, és elmondtuk 

nekik, hogy a mi fiunk milyen nagybeteg. Azt mondták, hogy pont az ő városukban van 

egy intézet, ahol ezt gyógyítják. Nem is kell befeküdni, csak bejárni kezelésre egy 

héten legalább kétszer. Csak szállás kell neki, de ők vállalják, hogy Sámuel ott lakjon 
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a családjukban, kosztolják is. De Sámu ebbe nem akart belemenni, hiába volt meg a 

lehetőség. Nem is kezdtek időben útlevelet kérni, vízumot intézni, pedig azt nem adták 

máról holnapra abban az időben. Itt már a Klinikát járták, de nem tudtak segíteni rajta, 

csak a fájdalmát csillapították, és végül annyit romlott az állapota, hogy az orvosok azt 

mondták, le kell vágni a lábát, nem tudnak már mit kezdeni vele. Mi szerettük volna 

ettől megszabadítani, ezért az uram – ő tudott németül – felhívta a kinti intézetet. Ők 

azt mondták, hogy ha le kell vágni a lábát, itthon vágassuk le, mert ott olyan sokba 

kerül, hogy nem tudjuk kifizetni. Hát mit tudtunk tenni, levágták a lábát. És mikor 

valamennyire gyógyult, utána ment ki Hollandiába, ahol a másik lábát megmentették, 

és ezt is begyógyították. Olyan nagyon jó műlábat adtak neki, hogy azzal nagyon jól 

tud járni. Évekig visszajárt Hollandiába minden nyáron kezelésre, de közben már jól 

volt, újra felvette a munkát, és a családját is el tudta tartani.  

 

Most már elérte a nyugdíjkorhatárt, és még mindig bot nélkül jár, olyan jó lábat kapott, 

és dolgozik, kerti munkát végez. Minden második nap hív telefonon, sőt Pesten túl 

laknak, és még onnan is eljöttek meglátogatni felpakolva édességgel, ásványvízzel, 

hogy nekem legyen minden. Neki is van két lánya, azok is férjhez mentek, csodálatos 

jó társakat kaptak. Úgyhogy annyi áldást kapunk így, hogy az embernek csak arra van 

szüksége, hogy hálát adjon.  

 

Katinak és Klárinak öt-öt gyermeke született, Annának három lánya, Áginak és 

Sámuelnek kettő. Évának csak kettő gyermeke van, mert két gyerek meghalt még 

születéskor, mert vérzékenyek voltak. Mert az apjuktól a lányok viszik tovább a 

vérzékenységet; ők maguk nem vérzékenyek, de a gyermekük közül lehet. Majdnem 

minden lányomnak van olyan gyermeke, aki vérzékeny – na, de életben vannak –, 

egyedül Ági két gyermeke nem örökölte a betegséget. De Éva is vitte, Kati is, Klári is. 

Leányágon öröklődik, de az anya nem kapja meg, csak örökíti.   

 

Ágit nem vették fel abba a gimnáziumba, ahova menni akart, s akkor aztán Gábor 

bement a Debreceni Kollégiumba – neki mind barátai voltak a tanárok –, elmondta a 

helyzetet, és azt mondták, csak hozzad ide, mi felvesszük. Rózsai Tivadar18 volt a 

vallástanára. Úgyhogy őt felvették, és mivel kitűnő tanuló volt – nekik nem kellett annyit 

fizetni –, hát azt is bírtuk a többi mellett. 
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Ági építészmérnök lett, házakat épített, szóval nagyon talpraesett, ügyes lány volt – 

fiúnak való lett volna, annak is vártuk. A férje debreceni fiú volt, a városházán volt 

valami vezető szerepben. Megesküdtek, lett gyerekük is, együtt éltek legalább tizenöt 

évig, aztán elváltak. Ági elment Dunakeszire, és ott ő egyedül lakást bérelt, de a 

pályáját, a munkáját folytatta, és nevelte a két gyereket. Ő egy kicsit elhajlott a hittől, 

nem ragaszkodott hozzá. Mert a többi mind komoly hívő volt, és ő is az volt 

fiatalkorában, kislánykorában, de az élet úgy hozta, hogy mégis világiasodott. Ennek 

mi nem örültünk, imádkoztunk is érte, de azért tudtuk, úgy kell elfogadni a gyermeket, 

ahogy van. És az Úr megkönyörült rajtunk: Ági egy olyan drága társat kapott, hogy 

hívő ember sem lehet különb. Mondta is a lányom: „Édesanyám jobban szereti 

Sándort, mint engem!” – „Hát – mondom –, mert nem lehet nem szeretni”. Nem hívő 

ember, vagyis nem az a kimondott megtért ember, de olyan becsületes, segítőkész, jó 

akaratú, türelmes ember, hogy mondtam is Áginak: „Nagyon meg kell becsülni, hogy 

Isten egy ilyen társat adott melléd”.  

 

Egy ilyen nagy családba minden bekerülhet, és megtörténhet, hogy egyik-másik 

gyermek egy kicsit a világ felé is vonzódik. De mi végig imádkoztunk, hogy az Úr őrizze 

meg, hogy el ne tévedjen, hanem maradjon meg a becsület útján. És Isten megsegített 

bennünket, mert mindegyik istenfélő, a fiam is sírva mondja, a fülembe súgva: 

„Édesanyám, én olvasom a Bibliát!” És milyen jó érzés látni, hogy visszatérnek a 

tékozlók, és megtapasztalni, hogy igaz az igének az a tanítása, hogy bízz az Úrban, 

higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házad népe [ApCsel 

16: 30]. Ezt megtapasztalni még öregkorban is olyan csodálatos erőforrás, hogy az 

ember elfelejti, hogy öreg vagy fáj valami, vagy ott van már a sír szélén, mert mikor így 

végigtekintek, csak a hálaadás van a szívemben, hogy Isten meghallgatott, megtartott, 

engem is, a senkit, a semmit ilyen nagyra helyezett, nagy családot adott, és bizodalmat 

a szívembe, hogy Istenhez tartozhatok. Ha visszatekintek, látom, mennyi bajból, nehéz 

helyzetből kimentett az Úr bennünket, megtartott, és ez nagyon széppé teszi az 

öregkort, és akkor az ember nem kesereg, hanem a másikat tudja szeretni, biztatni, 

úgy, ahogy van. Mert belül minden ember szeretetre vágyik, és ha szeretettel tudunk 

ránézni vagy szólni hozzá akkor is, amikor ő lázongó, akkor megtapasztalja, hogy 

mindjárt átváltozik, mindjárt jólesik neki a szeretet, és akkor azt tudja mondani, hogy ő 

is mindenkit szeret.  
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Az évek nem terhelnek engem 

Öt évig szolgáltunk Vámospércsen, és utána, 1982-ben mi nyugdíjba mentünk. 

Sikerült a gyerekek segítségével Debrecen-Csapókertben egy kis házat venni, abba 

beköltöztünk, és lassan a nyugdíjból visszatörlesztettük a gyerekeknek, amivel ők a 

ház megvételéhez hozzájárultak. Nyugdíjasként laktunk a Csapókertben, de az ottani 

lelkésznek Gábor besegített: amikor neki elfoglaltsága volt, akkor az uram prédikált, 

bibliaórát tartott, meg aztán hívták őt más gyülekezetekbe is egy-egy szolgálatra. Így 

telt az élete, ő nem tudott szolgálat nélkül lenni. Nem szeretett testi munkát végezni, 

nem szokta meg, és nem is nagyon volt szabad, mivel vérzékeny volt, ha megsértette 

vagy megerőltette magát, könnyen bevérzett. Elveszítette az egyik szemének a látását 

is, mert bevérzett, és nem szívódott fel – ez még Mártonfalván volt. Attól kezdve csak 

fél szemmel, de ő azért mégis mindig olvasta a teológiai könyveket, jegyzeteket 

készített, nem maradt le. Megírta volna a Révész püspök úr élettörténetét – még akkor 

kezdte, mikor a Püspöki Hivatalban volt –, mert nagyon jól ismerte az ő szolgálatát, 

tevékenységét, de ez nem lett befejezve. Révész püspök úr lánya, Gitta – vele is 

nagyon jó kapcsolatban volt az uram – azt mondta, hogy amíg ő él, nem szeretné, ha 

megjelenne ez a könyv. Így aztán Gábor nem fejezte be egészen az ő élettörténetét, 

de megvan otthon, félre van téve a kézirat.  

 

1996-ban meghalt a férjem, nyolcvannégy éves korában. 56 évet éltünk együtt, az 

nagy idő. Azóta én magam vagyok. Egyik gyermekem szomszédságában, de még 

önállóan tudok élni, fenn tudok járni, magam körül eleget tudok tenni. És tudok 

imádkozni, tudok olvasni… minden megadatott, amire egy embernek szüksége van, 

hogy békességben örvendezéssel tudjon élni ebben a földi életben. Ilyen az én életem 

kilencvenötödik éve. Én tudok örülni, és látom, hogy milyen irgalmas, kegyelmes az 

Úr, mert aki Őt segítségül hívja, az megáldatik, megtartatik. Megsegített minket is – 

sok-sok próba, nélkülözés közben, de ami a legszükségesebb volt, mindig megadatott, 

és a nagy próbatételek közepette nagy áldásokat is kaptunk. És ezek maradtak meg 

az életünkben. Megállhattunk hűségben a hitben, és megtapasztaltuk, hogy megsegít 

az Úr bennünket. Mindegyikőnket. Úgyhogy áldásunk volt a nagy nyomorúság.  

 

Én csak azt mondhatom, hogy szeressétek az Urat, keressétek az Urat, míg 

megtalálható, mert Ő adja az erőt. Én ezt tapasztaltam meg gyerekkoromban is. 
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Nagyon szigorúan neveltek a nagynénémék, és amikor el voltam keseredve, hogy nem 

bújhatok úgy oda az anyámhoz, mint más gyerek, akkor én csendben bocsánatot 

kértem, félrevonultam, és olvastam a Keresztyén tanítást, ami ott volt mindig az 

éjjeliszekrényen. És imádkoztam, és akkor én mindig megvigasztalódtam. Ez nekem 

egész életemben így volt erőforrás. Amikor Gáborral is néha nem egyeztünk, akkor 

szinte a világ összeomlott bennem: most már vége a mi békességünknek, egymás 

megértésének, most mi lesz…? És akkor félrehúzódtam, és magamban az Úr előtt 

végiggondoltam, hogy mégis hogy is kezdődött, mi is volt a baj, ő hogyan szólt, és 

akkor én miért nem másképp szóltam, és én is hibás voltam, mert én is a magam 

akaratát akartam. És mikor így megmutatta az Úr, hogy nemcsak ő vétkezett, hanem 

én is, akkor mindjárt nem is volt olyan nagy a másik hibája, és már nem úgy láttam az 

életet, hogy most vége mindennek. És akkor én felkeltem, mentem, de már ő jött 

elibém mosolyogva – az Úr őbenne is elvégezte. S akkor már békesség volt. Így 

tanultuk meg egymást megbecsülni, hogy mindegyiknek a véleményét meg kell 

hallgatni, mert az is jó, vagy ha a másik másképp látja, akkor egyeztetni és nem 

harcolni, mert ilyet egymással szemben nem tehetünk.  

 

Gábor nem volt szigorú a gyerekekkel. Ha bementek hozzá az irodába, én mindig 

csendesítettem őket, de ő azt mondta nekem, hogy hagyjam, őt nem zavarja. Az én 

keresztapámat, amikor ő készült az irodában, senki nem zavarhatta. Én ehhez voltam 

szokva, és Gábornál is ezt akartam megtartani a gyerekekkel, ő meg azt mondta, hogy 

nem kell, őt nem zavarja. Azok jöttek-mentek, és ő így is jól tudott közöttünk 

gondolkozni. A konyhában is nagyon szeretett lenni, ahol mi voltunk, szeretett 

kavargatni is, meg szeretett csak úgy köztünk lenni. Pedig mindig vázlatot írt, minden 

szolgálatának megvan a vázlata. Én mindig minden iratot félreraktam, és most 

megtaláltam valamelyik nap az első gyülekezeti szolgálatát, amit akkor mondott el, 

amikor a püspök beiktatta Mártonfalván. Milyen szépen, összeszedetten prédikált! – 

semmi kesergés, hanem odaszánás, hogy az Úrnak szolgálni, azért jött. Nagyon 

boldog voltam, hogy megtaláltam, kinyomtattam több példányban, hogy ne csak a 

gyerekek, hanem minden unoka is elolvashassa, ahogy a szeretetről beszélt: hogy azt 

tudja továbbadni, hogy a szeretet növekedjen közöttünk.  

 

Öregkorban azért az ember sokszor olyan erőtelen, hogy alig van, és nemcsak 

erőtelen, hanem fáj is. Nekem is fájdalmas a fél oldalam, a lábam, azért járok már 
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bottal, de valami jó kenőcsöt hozott a lányom egy ismerőstől, és valóban sokat segít, 

enyhít az a kenőcs. És a legnagyobb dolog ez: hogy a jó dolgok elfojtják a sok rosszat. 

Ilyen az öregkorom is: fenn tudok lenni, meg tudom csinálni, amit meg kell, s ez óriási 

dolog az én számomra. Mert 95 évet éltem már, de az évek nem terhelnek engem, 

nem érzem én, hogy öreg vagyok. Érdekel minden, érdekel az olvasnivaló – hát nem 

akármit olvasok, hanem csak evangéliumi könyveket –, és az élet mégis csudálatos. 

Aztán hogy hogyan fejeződik be? – úgy vagyok vele, hogy azt úgysem tudom, hát 

odabízom. Az Úr tudja, hogy kinek mit szán. Ő adja az erőt is hozzá. De hiszem és 

tudom, az én Megváltóm él, hajléka készen vár reám.  
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Jegyzetek 

1 Szikszai György: Keresztyéni tanítások és imádságok. A legnépszerűbb, legrégebben használt magyar nyelvű 

református imakönyv. Az első kiadás Pozsonyban jelent meg 1785-ben. Azóta minden két-három évben újra 

kiadták. Ravasz László szerint: "a Biblia és a zsoltáros könyv után a magyar nép lelki épülésének legfőbb forrása 

volt, s igazán kálvinista helyeken az még ma is." Mindmáig kapható és sok református keresztyén családban 

megtalálható régebbi vagy újabb kiadásban. Gyakran csak az: „Az öreg Szikszai” néven emlegetik. Szikszai 

György szándéka szerint egyszerű embereknek írta imádságait: "eltávoztattam minden homályosító és szót 

szaporító ékeskedéseket" – olvashatjuk az előszóban. Nagy Géza így ír Kolozsvárt 1931-ben kiadott művében: "Mi 

van Szikszaiban, hogy most is az eleven, üde közvetlenség erejével hat híveire, mi lehet az oka, hogy egyszerű 

földműves és tudós püspök, boldog és szenvedő, öreg és ifjú ember úgy olvassa őt, mintha egyedül neki írt volna. 

Egy könyvet ismerünk még, ami ilyen hatású, és ez a Biblia”.  (Forrás: Tóth Ferenc: A jó öreg Szikszai; 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/egyhaztortenet/Makoi_kereszteny_fuzetek/pages/015/002_toth_ferenc.ht

m) 

 
2 Jánossy Sándor 1917-től 1944-ig volt méhteleki református lelkész, felesége Nagy Ida tanítónő. Fiuk, Jánossy 

Imre 1958-1985 között a Debreceni Teológiai Akadémia Társadalomtudományi Tanszékének tanára, az 1969/70-

es, az 1974/75-ös és az 1980/81-es tanévben a Teológiai Akadémia dékánja, az 1961/62-es, az 1970/71-es és az 

1981/82-es tanévben prodékánja volt.  

(Forrás: http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F2048128%2F69485) 

 
3 Révész Imre (1889–1967): református püspök, egyetemi tanár, egyház-, művelődés- és társadalomtörténész. A 

kolozsvári Református Hittudományi Akadémián (1907-1910), majd ösztöndíjasként, 1910–1911 között a 

montauban-i Faculté Libre de Théologie Protestante-on tanult. Hazatérve a kolozsvári Református Hittudományi 

Akadémián a teológia helyettes, 1914-től az egyháztörténet rendes tanára volt. 1920-tól a Péterfia utcai gyülekezet 

lelkipásztora, ezzel párhuzamosan 1923-1930-ban a Tiszántúli Egyházkerület lelkészi főjegyzője is volt.  1930-

ban nyilvános rendes tanári kinevezéssel a debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Teológiai 

Karán keresztény egyháztörténetet tanított. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 1935-ben, rendes 

tagjává 1946-ban választották. 1938-tól a Comité Protestant des Aminés Françaises 1evelező tagja és a genfi 

egyetem díszdoktora volt. 1925-ben a református egyház konventi, 1928-ban zsinati tagja lett. 1938-ban a 

Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé, ugyanakkor a felsőház tagjává választották. 1944. december 5-

én tagja lett az akkor megalakult Debreceni Nemzeti Bizottságnak, amely december 16-i ülésén képviselővé 

választotta az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe.  Beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlés politikai bizottságába, 

1945. februárban tagja lett a debreceni törvényhatósági bizottságnak is. 1948 májusában a református Zsinat és az 

Egyetemes Konvent élére került. 1949 szeptemberében minden egyházi tisztségéről lemondott és visszavonult. 

(Forrás:http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5676&catid=85:r&Itemi

d=67&lang=hu) 

 
4 Szentmihályiné Szabó Mária (1888-1982): református írónő, Szabó Magda unokanővére. Ottományban 

született Visontay Szabó Mihály református lelkipásztor és Szabó Mária gyermekeként. Középiskolai 

tanulmányait a debreceni református Dóczi Leánynevelő Intézetben – édesapja halála miatt – anyagi okokból abba 

kellett hagynia, ezért autodidakta módon képezte tovább magát. Kolozsváron kezdte újságírói pályafutását. Cikkeit 

az Ellenzék és az Újság közölte. Első novelláját, Muszkamenyecskék címmel, álnéven jelentette meg 1918-ban, 

az Új Időkben. Fordításai, cikkei, riportjai mellett elbeszéléseket közölt rendszeresen a Brassói 

Lapok, az Ellenzék, a Pásztortűz, az Ifjú Erdély, a Nagyvárad és az Újság oldalain. Első regénye 

(Felfelé. Budapest, 1925) önéletrajzi ihletésű: életének azt a küzdelmes szakaszát eleveníti fel, amikor édesapjuk 

halála után a magukra maradt lánytestvéreknek kellett fenntartaniuk a gazdaságot. 1928-ban Magyarországra 

áttelepülve, még leánykori nevén jelent meg két elbeszéléskötete (Sorsok és akarások, Tót István levele). Erdéllyel 

nem szakadtak meg a kapcsolatai, 1930-ban ismét Kolozsváron adták ki a Háztűznézőben című regényét. Férjhez 

menve Szentmihályiné Szabó Mária néven vált a középosztály népszerű írójává életrajzi, történelmi regényeivel. 

1944-ben, az ostrom alatt budapesti lakásuk megsemmisült, férjével Kékedre költözött, ahol szűkös anyagi 

körülmények közt éltek. 1969-ben a leányfalui református szeretetotthon fogadta be, s ennek lakója volt haláláig. 

(Forrás: Szilágyi Aladár: Szentmihályiné Szabó Mária, a református írónő. http://www.biharmegye.ro/node/4054) 

 

                                                           

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/egyhaztortenet/Makoi_kereszteny_fuzetek/pages/015/002_toth_ferenc.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/egyhaztortenet/Makoi_kereszteny_fuzetek/pages/015/002_toth_ferenc.htm
http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F2048128%2F69485
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5676&catid=85:r&Itemid=67〈=hu
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5676&catid=85:r&Itemid=67〈=hu
http://www.biharmegye.ro/node/4054
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5 1944 júniusában és szeptemberében az amerikai légierő három ízben bombázta Debrecent. Az első bombázás 

időpontja 1944. június 2. volt. Mivel Debrecen akkoriban nem rendelkezett légvédelemmel, a mintegy 200 

ellenséges repülőgép nemcsak váratlanul érkezett, hanem felkészületlenül is érte a várost. Legfőbb célpontjuk a 

Nagyállomás és környéke volt. Az ipartelepek közül a MÁV műhelytelepe és a Vagongyár szenvedte el a 

legnagyobb károkat, a pályaudvarra 155 bomba esett. A bombák jelentős része célt tévesztve lakóövezetekre esett. 

A június 2-i bombázásban több mint 1200-an haltak meg. (Forrás: Józsi Lajos: Debrecen bombázása; Deol, 2009. 

06. 05.) 

 
6 Horovitz Ernő 1944 májusában a debreceni Zsidó Tanács által a gettó pénzügyeinek intézésével megbízottak 

egyike volt. Debrecenben a magyar hatóságok először két gettót állítottak fel 1944. május 9-én: az ún. kis gettó a 

Hatvan utca páratlan oldalától északra, a nagy gettó pedig a páros oldalától délre volt. Május végén, június elején 

a gettó kisebbik részének lakóit átvitték a gettó tovább működő nagyobbik részébe, majd június 20-án a nagy gettót 

is kiürítették, az embereket teherautókon a városon kívül fekvő Serly-féle téglagyár területére szállították. A 

téglagyári gyűjtőtábort négy szerelvénnyel számolták fel. Az első június 25-én hagyta el Debrecent, és négy nappal 

később az auschwitzi rámpához érkezett. A június 26-i és 27-i transzportokat az ausztriai Strasshofba küldték. Az 

ausztriai munkatáborokat az ott lévők 75 százaléka túlélte. Az utolsó, főleg betegekből és idős emberekből álló 

szerelvényt június 28-án küldték Auschwitzba. A túlélők aránya Debrecenben magasabb volt, mint Magyarország 

többi vidéki városában, mivel sok helyi zsidót nem Auschwitzba deportáltak, hanem ausztriai munkatáborokba 

kerültek. A debreceni zsidó közösség vesztesége 4028 főre, vagyis az egész közösség 49,5 százalékára tehető. 

(Források: Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, Park Könyvkiadó, 

Budapest, 2010., Csukás Judit: A debreceni zsidóság története a kezdetektől napjainkig. 

http://dzsh.hu/content/hu/debreceni_zsidosag_tortenete) 

 

7 Farkas Ignác (1905-1981): lelkész, vallástanár. Szamoskéren született, középiskolai tanulmányait a Debreceni 

Református Kollégium Főgimnáziumában végezte. Ezt követően elvégezte a Hittudományi Akadémiát, majd a 

pedagógia szakot. A Debreceni Református Kollégium Főgimnáziumában működött lelkészként és vallástanárként 

1936-tól 1965-ig. Közben 1969-1970 között megbízott igazgatóként vezette a Debreceni Református Kollégium 

Levéltárát. (Forrás: A Debreceni Református Kollégium története. http://digit.drk.hu/?m=lib&c=7&book=2) 

 

8 Czeglédy Sándor (1909–1998): teológiai tanár. Pápán, Budapesten, Daytonban, Princetonban és a Halle-

Wittenbergi Egyetemen tanult. 1932-től segédlelkészként szolgált a budapesti Skót Missziónál, majd a Szilágyi 

Dezső téri illetve a Kálvin téri Egyházközségben és Cegléden. Doktori címet 1936-ban kapott Debrecenben 

rendszeres teológiából, magántanári oklevelet 1938-ban szerzett Pápán gyakorlati teológiából. 1937-ben 

megjelentette Niemöllerrel készített hallei interjúját, és hiteles beszámolókat adott a német hitvalló egyházról. 

Teológiai tanárságát Budapesten kezdte 1938-ban, majd 1940-től 1983-ig Debrecenben volt egyetemi tanár. Előbb 

a homiletika, liturgika és a valláspedagógia, majd 1952-től a poimenika, ekkléziasztika és missziológia kurzusok 

oktatását végezte. Bár szívéhez legközelebb a homiletika és a liturgika állt, azért a modern pedagógia eredményeit 

is folyamatosan felvonultatta a valláspedagógiai órákon. Poimenikából nála jelent meg hazánkban először a 

teológiai tananyag szintjén Jung, Adler, Frankl, Fromm műveinek kritikai ismertetése. Czeglédy Sándor 

nemzetközi szinten is számon tartott hymnologus volt. A 16–17. század istentiszteletéről írt tanulmányaiban 

rálátást kap az olvasó az egyháztörténeti, dogmatikai, egyházszervezeti, művelődéstörténeti, irodalmi és 

himnológiai-egyházzenei tényezőkre. (Forrás: Fekete Károly: Egy centenárium intelmei; Reformátusok Lapja, 

LIII. évf. 26. szám) 

 
9 Egyetemi templom: 1949-ig a Debrecen Nagyerdő-Egyetemi Református Egyházközség, attól kezdve 1975-ig 

a Debrecen-Nagyerdei Egyházközség temploma. Alapkövét 1939. április 27-én tették le, és 1942-ben szentelték 

fel az épületet. Kettős funkciót töltött be: egyrészt az egyetemi ifjúságot szolgálta (1949-ig a Hittudományi Kar az 

állami egyetem része volt), másrészt a városrész gyülekezetének volt az otthona. 1949-től, miután az egyetem 

hittudományi karát megszüntették, az Egyetemi templom gyülekezetét módszeresen kezdték ellehetetleníteni. Az 

ide nagy számban járó professzoroknak és diákoknak megtiltották a gyülekezethez tartozást, és mivel az épület az 

akkori állami vezetés számára “túl közel” volt az egyetemhez, határozat született arról, hogy azt meg kell szerezni. 

Az 1970-es évek elején politikai nyomásra az Egyetemi templom adásvételi vagy csereszerződés nélkül állami 

kézbe került. Az eljárás ellen tiltakozó gyülekezet lelkészét, Éliás Józsefet az akkori hatalom 

kényszernyugdíjaztatta. Utódjára, dr. Kormos Lászlóra várt a feladat, hogy az eredetileg 280 személyes Bolyai 

utcai templomban – melynek befogadóképessége csak negyede volt az Egyetemi templomnak – kialakítsa a 

http://dzsh.hu/content/hu/debreceni_zsidosag_tortenete
http://digit.drk.hu/?m=lib&c=7&book=2
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gyülekezet új életrendjét. Az Egyetemi templom épületében néhány évig raktár volt, később az egyetem 

számítóközpontja, valamint az Egyetemi Könyvtár folyóirat- és zeneműtára költözött be az épületbe. 2001-ben 

egyedi kormánydöntéssel került vissza a templomépület a Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonába, de 

az egyetemi gyülekezet csak 2006 végén vehette újra birtokba. (Források: 

http://www.refnagyerdo.hu/tortenetunk.php, http://egyetemigyulekezet.hu/egyetemi-templom/) 

 
10 Gulácsy Lajos (1925-2016): református püspök. Nyolcgyermekes családban született az Ugocsa vármegyei 

Tivadarfalván. Apja vasutas volt, később gazdálkodó. A középiskola elvégzése után Budapestre került, mint 

műszaki tisztviselő a Mátyásföldi Repülőgyárba. A második világháború után 1945 nyarának közepéig 

Debrecenben dolgozott a vagongyárban, majd hazatért. A Kárpátalján nehéz körülmények között megindult 

ébredési mozgalom, az evangélizációk, bibliaórák, istentiszteletek nagy hatással voltak rá.  

Emlékiratából idézünk: „Elhatároztam, az Urat fogom szolgálni. Így indultam el, hogy a debreceni református 

teológiát elvégezzem. Be is iratkoztam, de közben lezárták a határt, így tanulmányaim megkezdése lehetetlenné 

vált. Mégis lett megoldás. A Kárpátaljai Református Egyház akkori vezetősége, Györke István főjegyző és Kovács 

József irányításával, valamint Horkay Barna, Zimányi József, Kovács Zoltán és Pázsit József tanítói működésével 

számomra itthoni képzés kezdődött. Ez azt jelentette, hogy minden hónapban más lelkipásztor mellett készülök, és 

egyben kisegítő szolgálatot végzek. A központi helyem Munkácson volt Kovács József mellett. Közben mindenütt 

szolgáltam, ahol csak szükség volt segítségre. Hittantanítással és konfirmációi előkészítéssel foglalkoztam. Akkor 

még nem tiltották a fiatalokkal való foglalkozást. Így jött el az 1948-as év, amikor tudatták velem a hivatalosok, 

hogy letiltanak a szolgálatról és a tanulásról. Ezután következett, hogy 1949. március 19-én hatodmagammal 

letartóztattak. (…) 

Hazajövetelem után 1956. június 3-án megnősültem. Ádám Emmát vettem feleségül, a munkácsi református 

templom orgonistáját, aki hét évig várt rám. (…) Az államhatalom nem engedte sem a szolgálatot, sem a tanulást. 

Ugyanis Kárpátalját mintául szánták arra, hogyan kell az új társadalmat Isten nélkül felnevelni. Kárpátalján, ahol 

rendes körülmények között 104 lelkipásztor és hitoktató működött, 24 személyre csökkent a lelkészek száma, és ez 

így volt 1975-ig. Miután a Szovjetunió is aláírta a Helsinki egyezményt, engedte meg az egyházaknak, a református 

egyháznak is, hogy saját kebelén belül oldja meg a lelkipásztorképzést. Persze csak annyit lehetett képezni, 

amennyien meghaltak, vagy nyugdíjba mentek. Sajnos, én nem kerültem az elsők közé. Az egyházügyi hivatal újból 

és újból elutasította regisztrálási kérelmemet, noha nekem már volt négyévi szolgálati és tanulmányi időm. 1978 

őszén végre mégis regisztráltak és 1979 nyarán már letettem a vizsgáimat. Azóta több helyen szolgáltam, jelenleg 

Munkács központtal, Beregrákos és Kajdanó községben. 1987 júniusától püspöki tanácsos és a lelkészképzés 

egyháztörténet-előadója vagyok. 1987. november 15-től Bereg megye esperese, 1991. április 4-től egyházkerületi 

főjegyző, 1994. május 13-án püspökké választottak”. (Források: Gulácsy Lajos: A mélységből a magasba. 

Bizonyságtétel az elmúlt időkről. Kárpátaljai Református Egyház Sajtóosztálya. Munkács. 2005. 

http://kmmi.org.ua/arckepek?menu_id=9&submenu_id=43&arc_id=83) 

 
11 szolyvai gyűjtőtábor: Kárpátalja magyar és német férfilakosságának megtizedelésére létrehozott átmeneti 

tábor, melynek lakóit innen osztották szét a szovjet kényszermunkatáborokba. Miután a szovjet Vörös Hadsereg 

1944. novemberében elfoglalta Kárpátalját, a 4. Ukrán Front haditanácsa 0036. sz. határozatával elrendelte a 

munkaképes magyar és német férfilakosság kényszermunkáját. A malenykij robot ürügyén elhurcoltak első 

gyalogos menetoszlopát november 18-án indították Munkácsról Szolyvára, ahol az 1940-ben épített lovastüzér-

laktanyát gyűjtőtáborrá alakították át. Az elhurcolásokat az NKVD és a Smersh alakulatai, valamint 

partizáncsoportok hajtották végre. 1945 áprilisi bezárásáig hozzávetőleg 40 ezer férfit hurcoltak a szolyvai 

gyűjtőtáborba, ahol kb. 25 ezren pusztultak el a hideg, a járványok s a bánásmód miatt. (Forrás: Egyetlen bűnük 

magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól 1944-1946. (szerk. Dupka György), 

Ungvár-Budapest, 1993.) 

 
12 Péter János (1910-1999): református püspök, politikus. A budapesti Református Theológiai Akadémián, majd 

Párizsban és Glasgowban tanult, 1935-ben Budapesten szerzett református lelkészi oklevelet. 1945-ig a budapesti 

Bethesda kórház lelkésze volt. 1945-46-ban a Külügyminisztérium béke előkészítő osztályának munkatársaként. 

vett részt a párizsi békekonferencián mint a magyar delegáció tagja. Ezt követően Tildy Zoltán, majd Szakasits 

Árpád köztársasági elnökök titkárságának volt a vezetője 1949-ig. 1949-1956 között a Tiszántúli Református 

Egyházkerület – illetve a Tiszáninneni Kerület megszüntetése (1951-1956) idején a Tiszavidéki Református 

Egyházkerület – püspöke volt, utóbbit az egyházi köznyelv „Péter János birodalma”-ként emlegette. 1956. október 

31-én lemondott. A külügyminiszter első helyetteseként működött 1958-1961 között, majd külügyminiszter volt 

1961-1973 között. Az Országgyűlés alelnöke 1973-tól 1988-ig, az Elnöki Tanács tagja volt 1957-től 1961-ig, az 

http://www.refnagyerdo.hu/tortenetunk.php
http://kmmi.org.ua/arckepek?menu_id=9&submenu_id=43&arc_id=83
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MSZMP Központi Bizottság tagja 1966-1988 között. (Forrás: História – digitális adatbázis. 

http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5521&catid=84:p&Itemid=67&l

ang=de) 

 
13 Kürti László (1931-2013): református lelkész, 1972-1977 között a Debrecenei Református Kollégium 

főigazgatója, 1977-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. A Debreceni Református Kollégiumban 

érettségizett, felsőfokú tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián végezte, 1956-ban itt szerzett 

lelkészi oklevelet. Külföldi tanulmányútját követően a Zsinati Iroda Külügyi és Tanulmányi Osztályán dolgozott, 

majd 1970-től a DTA professzora, 1972-től a Debreceni Református Kollégium főigazgatója volt. 1977-től a 

Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke és a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora. 

1981-1988 között a Református Világszövetség Európai Területi Bizottságának alelnöke, 1985-től A Prágai 

Keresztény Békekonferencia folytatólagos bizottságának tagja, 1985-től a rendszerváltásig: Borsod-Abaúj-

Zemplén országgyűlési képviselője volt. (Forrás: http://www.tirek.hu/hir/mutat/35440/) 

 
14 Maxim lámpa: Magyarországon Maxim lámpának nevezik a különböző típusú, Petromax márkájú, 

túlnyomással üzemelő gázharisnyás petróleumlámpákat, melyek az 1910-es évektől kerültek forgalomba. 

Elsősorban petróleummal működnek, ám többségük működtethető denaturált szesszel (spiritusz) is. Stabil, 

egyenletes, tartós és a fénycsővel, izzólámpával összemérhető fényerejű világítást biztosít elektromos energiától 

távoli helyeken is. Átlagos teljesítménye 200-500 watt, fényereje 100-500 kandela között van. 8 óra folyamatos 

világítás esetén 1-2 liter üzemanyagot használ el a teljesítménytől és a beállított fényerőtől függően. Hátránya a 

begyújtás lassúsága, az, hogy a túlnyomás biztosításához pumpálni kell, valamint az, hogy a lámpa ismételt 

újragyújtásai közötti idő legalább 15 perc, hogy a felforrósodott fémrészek biztonságosan kihűljenek. (Forrás: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Petromax_l%C3%A1mpa) 

 
15 ébredés: a 19. századi protestáns teológusok racionalista, bibliakritikus, teológiai liberalizmust képviselő 

nézeteivel szemben Európa-szerte – Magyarországon első jelentős hullámában a századfordulón – kibontakozó, a 

református egyházi élet megelevenedését szolgáló mozgalom. Célja, hogy a hittételek puszta elfogadása, az 

egyházhoz tartozás társadalmi kötelezettségnek tekintése, valamint a szertartásokon történő tradicionális részvétel 

helyett öntudatos, elkötelezett és érzelmileg motivált keresztyének közössége legyen a református egyház. Az 

ébredési mozgalmak – nem csak Magyarországon – jellemzően a hivatalos egyháztól bizonyos távolságot tartó 

egyesületek belmissziós tevékenységében (evangelizációk, vasárnapi iskola, konferenciák) bontakoztak ki, 

melyek közül Magyarországon a 20. század első felében a CE Bethánia Egylet, a Soli Deo Gloria Szövetség és a 

MKDSZ voltak a legjelentősebbek. Az ébredési mozgalom a második világháború után erőteljes fellendülésnek 

indult. Az elsősorban a Bethánia Egylet által újraindított belmissziós, tevékenység jelentős kelet-magyarországi 

kiterjedtségét segítette a debreceni teológushallgatók aktív utazgatása, akik 1945-1949 között evangelizációs 

körutakon járták be a keleti megyék falvait (Vaja, Mándok, Lónya, Tiszabezdés, Tiszakerecseny, Komoró 

központokkal). Főleg nyáron, de egész évben konferenciák és evangélizációk sora követte egymást, esetenként az 

országban egyszerre nyolc-tíz helyen. A nyári táborok legtöbbször Tahiban, Berekfürdőn, Miskolc-Tapolcán és 

Alcsúton zajlottak. 1947 nyarán Tiszakerecsenyben és Berekfürdőn is konferencia volt.  

A kommunista hatalom nyomására a református egyház 1949-50-ben sorra szüntette meg az ébredésben jelentős 

szerepet játszó egyesületeket, minden eszközzel korlátozta a templomi igehirdetésen kívüli missziós munkát, 

valamint a gyülekezetek és lelkészeik egymás közti kapcsolatait. 1950-ben az Országos Református Missziói 

Munkaközösséget és annak munkaágait is megszüntették, helyét az újonnan alakított Konventi Missziói Bizottság 

vette át, mivel a missziói munka egészének egyházi szervezetbe való átültetését tűzték ki céljául. A missziói 

munkának két új dokumentum szabta meg az irányát: az új "Missziói Szabályrendelet" (1952) és a "Testvéri 

Izenet" (1950), melyek központosított és ellenőrzött keretek közé szorították – vagyis gyakorlatilag 

ellehetetlenítették – a missziós munkát, ezzel az ébredési mozgalmakat és képviselőiket kívánták ellenőrzés alá 

vonni, illetve működésükben tovább korlátozni. Az 1953-tól érzékelhetővé vált politikai enyhülés, a református 

egyházon belül 1955-től megerősödő megújulási törekvések és az 1956-os forradalom hatására 1957-58-tól egy 

második ébredési hullám bontakozott ki Magyarországon, melyet jelentős központjairól „szabolcsi ébredésnek” is 

neveznek. Bár az Állami Egyházügyi Hivatal és a politikai rendőrség – a forradalom után ismét vagy újonnan 

hatalomba helyezett kollaboráns egyházvezetés aktív asszisztálásával – folyamatosan figyelte, akadályozta a 

gyülekezetek hitéleti aktivitását és kapcsolatait, az ébredési mozgalom hatása, elsősorban kisebb, helyi 

csoportokban ismét érzékelhetővé vált. (Források: Csohány János: Simai Erdős József. Egyháztörténeti Szemle, 

2009. 12. évf. 3. szám, Árgyelán Erzsébet: Ébredéstörténet a Magyarországi Református Egyházban 1945 és 1950 

között; http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/103/oldal/14/, Kiss Réka: Protestánsok lehetőségei 

Magyarországon – az „oszd meg és uralkodj" elve és gyakorlata. In: Balogh Margit (szerk.):Regionális és nemzeti 

http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5521&catid=84:p&Itemid=67〈=de
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5521&catid=84:p&Itemid=67〈=de
http://www.tirek.hu/hir/mutat/35440/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Petromax_l%C3%A1mpa
http://www.parokia.hu/publikacio/cikk/103/oldal/14/
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identitásformák a 18–20. századi magyar és szlovák történelemben. Felekezetek, egyházpolitika, identitás. 

Budapest: Kossuth Kiadó, 2008.) 

 
16 A második világháború utáni első csehszlovák kormány programja (Kassai program, 1945. április 5.), illetve az 

Edvard Beneš köztársasági elnök által aláírt jogszabályok (Beneš dekrétumok, 1940-1946) legfontosabb eleme a 

szlovákiai magyarok szempontjából a szláv nemzetállam megteremtésének meghirdetése volt. Ennek érdekében 

(az antifasiszta és a csehszlovák álamhoz lojális személyek kivételével) kollektíven háborús bűnösnek 

nyilvánították a köztársaság német és magyar nemzetiségű lakosságát, s meghirdették jog- és vagyonfosztásukat, 

valamint az országból való eltávolításukat. 1946-ban a csehszlovák és a magyar kormány lakosságcsere 

egyezményt írt alá, melynek értelmében a két ország áttelepítés révén kívánta rendezni az ismételten felmerülő 

kisebbségi kérdést. A tervek szerint annyi magyart költöztettek volna ki Csehszlovákiából, ahány magyarországi 

szlovák kinyilvánította távozási szándékát. Az áttelepítés első hulláma 1947 decemberéig tartott, majd 1948 

tavaszától – számos megszakítással – 1949 nyaráig további transzportok keltek át a csehszlovák-magyar határon. 

Prága egyáltalán nem törekedett a kvóta betartására: annak ellenére, hogy Magyarországon mindössze 60 000 

szlovák jelezte áttelepülési szándékát, a határ túloldalán több mint 76 000 embert kényszerítettek otthonuk 

elhagyására.  

(Források: http://adatbank.sk/lexikon/kassai-kormanyprogram/, http://adatbank.sk/lexikon/benes-dekretumok/, 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1946_februar_27_a_csehszlovak_magyar_lakossagcsere_egyezmeny_ala 

irasa/) 

 
17 Bürger-kór (thromboangiitis obliterans): A kis- és közepes méretű artériák és vénák gyulladásos 

megbetegedése, mely elsősorban az alsó és felső végtagon jelentkezik. Gyakran kíséri izomgörcs, egyre 

súlyosabbá váló fájdalom, a végtag fekélye, az érintett érszakaszok elzáródása, elhalása. Ma már gyógyszeres, 

ideg- és érsebészeti kezelése az általános, de ha a betegség visszafordíthatatlanná válik, még mindig elkerülhetetlen 

a végtag amputációja.  

(Forrás: http://www.kk.pte.hu/docs/protokollok/BELANGIOAperiferiasobliterativveroerbetegsegek_P.pdf) 

 
18 Rózsai Tivadar (1914–1990): lelkész, vallástanár. Sárospataki teológiai tanulmányai után Bázelben Karl Barth 

tanítványa volt. Több tiszáninneni és tiszántúli gyülekezetben végzett lelkipásztori szolgálat után lett a Debreceni 

Református Kollégium Gimnáziumának vallástanára. Diákjai közül közel háromszáz lett teológiai hallgató 

Budapesten vagy Debrecenben. „Szenvedélyes és nagy hatású igehirdető volt, aki végtelen alapossággal készült 

fel minden igehirdetésére, és kereste azt az üzenetet, amellyel elsősorban az ifjúságot tudja megszólítani az 

evangélium erejével, és bátorítani a Krisztust követő, hitvalló életforma megélésére az egyház közösségében. 

Vallotta, hogy az igehirdetés és az istentisztelet olyan szükségszerűség az egyház életében, mint az emberi 

szervezet számára a lélegzetvétel. Gondosan kiválasztott textusait nagy alapossággal ágyazta bele a bibliai 

összefüggésekbe, és fordította le az igét hallgató nyelvére”. (Bölcskei Gusztáv) (Forrás: 

http://www.kalvinkiado.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Aujdonsagunk-

igehirdetesek-rozsai-tivadartol&catid=2%3Ablog&Itemid=108&lang=hu) 
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