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Kegyelmi töréspontok 
Kornya Mihály életében

az, hogy Boglárka hálás lesz Istennek és a szülei-
nek, hogy akarták, vállalták, szerették! reménysé-
gem az, hogy mindezek ott tartják Isten közelében, 
ahol megszülethet – sok harc, kudarc, megbocsátás 
után – az „új ember”, aki megkezdi földi zarándokút-
ját, szolgálva Megváltóját egészen a célig és azután is! 
Valahogy így lehetett Kornya Mihály életében is: tet-
szett Istennek, hogy a XIX. sz. első felében Nagysza-
lontán egy szegény, földműves családban megszüles-
sen egy kis legény. „A kis Kornya Mihály édesanyjától, 
nyilván az édesapjától való megkülönböztetés okáért, 
Miska nevet kapott. Ez jobban is illett a mozgékony, 
fürge gyermekre, mint a hosszan elnyújtva kiejthető 
Mihály név.” (Kirner A. Bertalan: Kornya Mihály kró-
nikája [Budapest: Fortin l., 1990], 25. o.)

A nagy kérdés mégis az, milyen események for-
málják e fiúcska életét, hogy korának – sőt a későbbi 
korok – egyik legjelentősebb baptista misszionáriusa 
lesz. Melyek azok a kegyelmi töréspontok, amelyeket 
megtalálunk életében, amelyek még közelebb vonják őt 
Megváltójához?

Először hadd fogalmazzam meg, mit is értek kegyel-
mi töréspont alatt: olyan esemény, amelyben fölismer-
hetjük Isten akaratát, szeretetét, és hozzá igazíthatjuk 
életünket. Ez megnyilvánulhat megtérésben és meg-
újulásban is.

A Bibliában sok ilyen történet van, például Noé és 
családja, ahogyan átélik az özönvizet; Ábrahám életé-
ben, amikor Isten Izsákot kéri tőle; József a kútban, Po-
tifár udvarában, a börtönben. Az ő életük más irány-
ba is fordulhatott volna, de fölismerték – többnyire –, 
hogy Isten ott van velük, jót tervezett felőlük, bízhat-
nak őbenne. Jézus életében nem beszélhetünk „törés-
pontokról”, mert bár megkísértetett mindenben, de 
nem volt engedetlen soha az Atyával szemben.

Kutatásom onnét indult, hogy vajon egy közösség, 
gyülekezet életét Isten milyen mérce szerint méri, ho-

Ma hajnalban született meg negyedik uno-
kánk – Kiss Boglárka. Elgondolkodom azon, 
hogy mennyi nehézségen át jött világra ez 

a kicsiny gyermek! Egy új élet! ha majd egyszer visz-
szatekint és megkérdezi egyik születésnapján: „Anyu-
kám, elmesélnéd, hogyan születtem?” – akkor a szü-
lők elmesélik mindazt, amit átéltek ebben a nyolc és 
fél hónapban, illetve előtte és utána. reménységem 

Kornya Mihály (1844-1917)
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„Hogyan is történt a megtérése? 
Miért nevezhetjük »kegyelmi 
töréspontnak« Kornya megtérését?”

tett ekkor.
A tanyán élt Pataki Zsigó Mária, aki mint konyhale-

ány dolgozott. Megbízható, szorgalmas volt. („Ezt a 
Zsigó Marit még ma is sokat emlegetik a rozvány csa-
lád életben lévő tagjai.” [Uo., 33. o.])

„Kornya Mihály ifjúsága, legénykedése hamar véget 
ért... 23 éves korában, 1866. május 23-án házasságra 
lépett, feleségül vette Pataki Zsigó Máriát, aki 18 éves 
volt. Kornya Mihály, mint ifjú házasember, komolyan 
megkezdte az életet. Feleségét, a nagyon szorgalmas 
asszonyt, saját szerzésű házukba vitte… Ez a ház kb. 
600 négyszögöl telken feküdt… a Nagy telken négy 
szobás lakás volt megfelelő mellékhelyiségekkel.” (Uo., 
39. o.)

„A ház és a telek alkalmas volt a gazdálkodásra. Kor-
nya Mihály jószágot tartott, szántott, vetett… kb. 10-15 
esztendeig dolgozott erősen, komolyan nagyszalontai 
saját gazdaságában. okosan, értelmesen. Napról nap-
ra haladt többről többre. Nem lett gazdag ember, de 
jó körülmények között élő, ügyes beosztású, különös 
szorgalmú, őstermelő volt.”

Mindez nagyon szép, de kevés ahhoz, hogy belőle 
az legyen, amit Isten kigondolt. hogyan fogja megáll-
ni a helyét a gúnyolódások közepette, amikor hátára 
dobkályhát kötnek a legények, és azt ütve-verve kísé-
rik ki a faluból, ahol az evangéliumot akarta hirdetni, 
vagy más alkalommal országos közgyűléseken hogyan 
tudott mindig szelíden, de határozottan felszólalni? 
hogyan tudott a gabonatolvaj segítségére lenni – en-
gedve, hogy elvigye a zsák búzát, miközben megvacso-
ráztatta, és imádkoztak érte? Milyen változáson kellett 
mindehhez átmennie? hogyan is történt a megtérése? 
Miért nevezhetjük „kegyelmi töréspontnak” Kornya 
megtérését?

„1874 őszén estefelé Tóth Mihály nagyszalontai pol-
gár szőlőfedés után a Vinkertből ballag haza. Útköz-
ben találkozik az arra lakó Kornya Mihállyal, együtt 
mennek tovább a város felé. Beszélgetnek. rövidnek 
találják a napot, és hosszúnak az éjszakát. Tóth Mihály 
ekkor mondja Kornyának, hogy ő nem fekszik le korán, 
mert eljár esténként Lajos Jánosékhoz bibliamagya-
rázatra. ott egy Békés megyéből való gyomai ember 
prédikál nagyon érdekesen. Úgy, mint egy református 
tiszteletes. A házi összejövetelen valóban Novák An-
tal bibliaárus prédikált, akinek a bibliamagyarázata 
nagyon megnyerte Kornya Mihály tetszését, és ettől 
fogva a Biblia igazsága mélyen foglalkoztatta a lelkét. 

gyan ítéli meg. odáig jutottam, hogy a tagok, a veze-
tők életétől nagymértékben függ a gyülekezet sorsa. A 
Biblia azt mondja: „Ímé, eljövök hamar, velem van az 
én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete 
szerint... Kívül maradnak… aki szereti és cselekszi a 
hazugságot.” (22,12.15) Tettek, melyek jelzik a hitünket, 
megrajzolják életutunkat. A derecskei gyülekezet tör-
ténelmét vizsgálva az első, alapító pásztor Kornya Mi-
hály volt. Számomra mindenképpen minta az ő életút-
jának elemzése.

Négy területet vizsgáltam:
– megtérése
– első feleségének halála
– gyermekeinek halála
– a szolgálatban való meg nem értés, mellőzés.

Megtérése
Azt már a bevezetőben is jeleztem, hogy eleven fiúcs-
ka volt. Serdülőkorában a Patai-tanyára került. gaz-
dájától nagyon sok jó dolgot megtanulhatott – meg is 
tanult, sőt későbbi, szolgáló életébe be is épített –, de 
megtanulta azt is, hogyan kell verekedni, káromkodni.

„A tanyai, pusztai életben az ilyen ténykedés nem is 
feltűnő. Ez életkérdés, létfeltétel volt akkor. Az csak 
természetes volt, hogy a rábízott állatokat nem engedte, 
hogy ellopják. és ha verekedéssel tudta megőrizni, ak-
kor verekedett érte. Kivált a betyárvilágban… nem is 
nézték legénynek, aki nem tudott verekedni. Az ilyen 
legény gyáva, nem életre való, az ilyennek nem való fe-
leség, az ilyen nem kapott lányt.”

A magyar ember káromkodási szokásáról hosszan 
lehetne írni – még akkor is, ha templomba jár. Ilyen 
volt Kornya is. Meg is szólta ezért egyik alkalommal a 
gazdája, Rozvány György:

„Miska, Miska, ne káromkodj, ha velem jársz. de 
azonkívül sem, ez teljesen szükségtelen, és én nem sze-
retem a káromkodós embereket. A »fene«, a »lépfene« 
nagyon ártalmas betegség. Kártevéssel jár. Ilyet mon-
dani, ilyet kívánni bárkinek is, még állatnak is, nagyon 
embertelen dolog. Ilyet máskor ne mondj, nem is aka-
rom hallani, de tudni sem akarom, hogy te ezután is 
káromkodjál!” (Kirner, 32. o.)

Isten tehát már szembesítette őt rossz szokásaival, 
és biztos vagyok benne, hogy igyekezett megfelelni a 
gazdájának, hiszen ekkor ő már parádés kocsis, ami 
azt jelenti, hogy kiemelt figyelem, ellátás járt neki a sok, 
felelősségteljes munkáért. Tizenkilenc év körüli lehe-
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„Amikor a bemerítés igazságáig eljutott, 
akkor „ő maga utazott el Budapestre, 
hogy hívja Meyer Henriket.”

volt a családja is. Isten azonban 
visszaigazolta Kornya döntését, 
sőt mellé állította a családját is 
a szolgálatban.

1875. augusztus 24–26-án 
Meyer henrik gyulán tartóz-
kodott, hogy megvizsgálja a 
bemerítkezésre jelentkezőket. 

„…nagyon meglepte Kornya 
Mihály értelme és hitbeli nagy 
felkészültsége. és elfogad-
ta. Naplójába így jegyezte be: 
»kész volt mindent elhagyni, 
még a pálinkafőzést is.« (48. o.)

hajnali 3 órakor mentek ki a 
határban folyó Fehér-Körös vi-
zéhez, s ott Jézus Krisztus pél-
dája szerint bemerítette Kor-

nya Mihályt és a többi testvért.
A változás egyértelmű volt. híre elterjedt a nagysza-

lontai piacon. Mindenki erről beszélt, és ő büszke is 
volt erre. „Kornya maga ment el 1876-ban a régi gaz-
dájához, rozvány györgyhöz. Beköszönése alkalmával 
hangosan mondta: »Tekintetes úr, igazán nem károm-
kodom már, sem a feleségemet nem verem meg.« és el-
mondta a maga valójában mindazokat, amik történtek 
vele az utóbbi időben.” (Uo., 49. o.)

A következő nagy változás, „kegyelmi törés-
pont” Kornya Mihály életében a felesége halála
A tények: „1890. május 17-én meghalt első felesége, Pa-
taki Zsigó Mária, a sok gyermek édesanyja. Az anya-
könyvi bejegyzésnél már mutatkozik a református 
egyház neheztelése, mert érdekesen szertartás nélkül 
való temettetésnek minősíti Kornyáné temetését. Csak 
azért, mert nem református lelkésszel temették, hanem 
baptista módszerrel azt, aki halálakor baptista vallású 
volt.” (Uo., 66. o.) Ide tartozik az is, hogy „Kornya 1890. 
szeptember 17-én (4 hónap múlva) újból megnősült. 
Feleségül vette derecskéről özv. Takácsné Tóth Máté 
Zsuzsannát, aki 1881-ben merítkezett be Kornya Mi-
hály által. A második feleségének volt két gyermeke, 
így a Kornya gyermekek kaptak két mostohatestvért is: 
Takács Zsófiát… és Takács Margitot.”

Nagyon nehéz ezekre az eseményekre bármit is 
mondani. (hiszen a történelem tanulása közben vagy 
visszaemlékezésekben, méltatásokban átsiklunk vagy 

Ő is Bibliát vásárolt, és így ellenőrizte a prédikációt, 
és olvasgatta, kutatgatta az érintett bibliai helyeket. 
Számtalanszor éjjeleken át maradt ébren Krisztus igaz-
ságainak olvasgatása mellett.” (Uo., 45. o.)

Ezek az éjszakák mélyen szánthattak lelkében. Meg-
láthatta önmaga helyzetét és Isten szentségét. Meg-
láthatta a mulandó világ és az Isten országa közötti 
nagy különbséget. helyére kerülhetett benne a család, 
munka jelentősége, hiszen később látjuk, hogy a „Kor-
nya-ház olyan volt, mint egy teológiai szeminárium”, 
amit ott láttak a vendégek, azt vitték haza a saját csa-
ládjukba, gyülekezeteikbe.

Amikor a bemerítés igazságáig eljutott, akkor „ő 
maga utazott el Budapestre, hogy hívja Meyer hen-
riket. Néhányan úgy tudják, hogy Kornya ekkor még 
gubában ment el Pestre, s akkor még kinevették vol-
na a pestiek. de úgy látszott, hogy Kornya ezen nem 
bánkódott meg. A valóság az, hogy Kornya Mihály lel-
kében nagy indíttatás, nagy tusakodás volt Isten szent 
dolgai felé, aki hívja őt az eke szarvától, az ökrei mel-
lől úgy, mint Ámósz prófétát. hiába próbált ellenállni. 
Már nem tudott többé.” (Uo., 46. o.)

Igen, Kornyánál a hitre jutás és az elhívás egybeesett. 
oly mélyen, komolyan vette az Ige tanítását, hogy min-
dent kész volt alárendelni Jézus Krisztus követésének. 

„Töréspont”. „Kegyelmi töréspont”. Ezt a váltást csak 
hit által, Istenben bízva tudta megtenni, annál is in-
kább, mert ekkor már (31 évesen) nem volt egyedül, ott 

Kornya-korabeli bemerítés az erdélyi Szalárdon, a Berettyó-folyóban
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„Nehéz a krízisekkel valamit is kezdeni, nehéz 
meglátni, hogy ezek olyan „töréspontok”, 
amelyek újabb kegyelmet, Istenhez való 
közeledést, ragaszkodást rejtenek.”

gyermekünk született, rosszindulatú nyirokszövet-da-
ganatot diagnosztizáltak nála. Nagyon lesújtó volt ezt 
hallani. Az ezután következő hónapokban gyakran 
jártunk kezelésekre Budapestre a Klinikákra. Dr. Le-
hoczki Dezső testvér volt a kezelőorvosa. A sok utazás 
és a kezelések mellékhatásai elsősorban a feleségem-
nek jártak sok szenvedéssel, de nekem is sok harcot, 
küzdelmet, szenvedést jelentett ez az időszak. Sokat 
imádkoztunk a gyógyulásáért, bízva abban, hogy Isten 
meghallgatja kérésünket. Az imádkozásban sok gyü-
lekezetben csatlakoztak hozzánk testvérek. Kérésünk 
nem talált meghallgatásra az Úrnál, és 1982. június 10-
én elszólította őt mellőlem, közülünk e földi létből. A 
közel 11 évi házasságunk alatt hűséges segítőtársam 
volt a szolgálatban is. Sok áldásban, örömben volt ré-
szünk. Sokszor megtapasztaltuk Isten gondviselő sze-
retetét. 

Közben volt már három korábban tervezett és rög-
zített időpontú menyegzői alkalom is a gyülekezetben, 
melyeken nekem kellett szolgálnom. Kettő a feleségem 
halála utáni héten, a harmadik pedig a temetés hetének 
szombatján. ráadásul ez annak az orvosnak az eskü-
vője volt, akinek a kórházi osztályán halt meg a felesé-
gem. Nem volt könnyű szolgálni ezeken.

Amikor itt maradtam négy gyermekkel, az első 9,5 
éves, a második 8 éves, a harmadik 5 éves, a legfiatalabb 
11 hónapos volt. Nem tudtam elgondolni sem, hogyan 
lesz tovább. Nagyon nagy teherként nehezedett rám ez 
a helyzet. Ellátni a gyermekeket, végezni tovább a szol-
gálatot. hogyan tudom mindezt megoldani? Mert arra 
soha nem gondoltam, hogy ezek után leteszem a lel-
kipásztori szolgálatot. Nem én voltam itt sem az erős! 
Bíztam az Úrban, hogy ő, aki elhívott a szolgálatra, fog 
adni erőt, és nála mindenre lesz megoldás.

Nem tudom, miért történt velünk mindez. A titkok 
az Úréi. Azt viszont elmondhatom, hogy sokkal job-
ban együtt tudok érezni azokkal, akik hasonló hely-
zetbe jutnak, és másként, talán hitelesebben tudom 
vigasztalni, bátorítani őket.

Amint írtam is, sokat imádkoztam, imádkoztunk 
feleségem gyógyulásáért. Némelyek nem értették meg, 
miért szeretném a gyógyulását, és miért imádkozom 
ezért, hiszen megmondták az orvosok, hogy nem fog 
meggyógyulni. Az ilyen megnyilvánulások még job-
ban megnehezítették a helyzetemet. Egy kissé elma-
rasztalóan dr. lehoczki dezső testvérnek, feleségem 
kezelőorvosának is elmondták, hogy én ebben a hely-

meg sem említjük ezeket az eseményeket…) Nehéz a 
krízisekkel valamit is kezdeni, nehéz meglátni, hogy 
ezek olyan „töréspontok”, amelyek újabb kegyelmet, 
Istenhez való közeledést, ragaszkodást rejtenek.

hasonló gondolatokról ír Révész Szilvia a Keserűből 
édeset című kis könyvében:

„A kríziseket a legritkábban fogadjuk tárt karokkal, 
inkább azt gondoljuk, hogy fölöslegesen megkeserítik 
az életünket. Mire tanít Naomi és ruth példája a XXI. 
században? Arra, hogy az élet kiszámíthatatlan. Ne-
hézségek akkor is jönnek, ha Istenhez tartozunk, Is-
tennel járunk, és soha nem tudhatjuk, hová vezet az 
út, amelyen ma indulunk. Arra tanít, hogy lesznek 
olyanok, akiktől el kell majd válnunk, és jönnek újak, 
akikre soha nem gondoltunk volna. hogy megszűnnek 
biztosnak hitt »források«, de megtapasztalhatjuk Is-
ten csodálatos, természetfeletti gondviselését is... Igaz, 
amit az Igében olvasunk: »Mert ő megsebez, de be is 
kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít.« (Jób 5,18) 
Mellettünk áll életünk fordulópontjain, örömeinkben 
és a váratlan krízisekben. Velünk van a mélységekben, 
együttérez, megsegít és megerősít. Közben alakít és 
formál, megmutatja önmagát, tanít és gazdagít. Mert 
ott a völgyben születnek életünk legfontosabb törté-
netei, ott fakadnak a források, melyek talán utódaink 
legáldottabb örökségei lesznek.” ([Budapest: harmat, 
2018], 9. o.)

Következzen most néhány interjúrészlet olyan test-
vérektől, akik hasonlót éltek át, mint Kornya Mihály. 
(Azért is tartom ezeket fontosnak, mert Kornya nem 
vezetett naplót, belső vívódásairól keveset vallott, 
megkérdezni már nem tudjuk, így nem tudjuk azt sem, 
hogyan élte át ezeket az éveket – csak a végeredmé-
nyeket látjuk. Az viszont fontos, hogyan lehet átjutni 
hasonló helyzeteken, illetve hogyan lehet „kegyelmi 
töréspont” egy haláleset.)

Interjú Fóris Istvánnal
Az első interjúalany Fóris István lelkipásztor. Arra 
kértem, mondja el, hogyan élte át felesége elvesztését. 
Melyek voltak azok a tényezők, amelyek segítették a 
hitben, a szolgálatban megállni, és melyek voltak – ha 
voltak – azok, amelyek nehezítették.

„1971. november 5-én kötöttem házasságot Erdélyi 
Johannával, aki a Pécsi Baptista gyülekezet szolgá-
ló tagja volt. Isten a házasságunkat négy gyermekkel 
ajándékozta meg. Amikor 1982. július 3-án a negyedik 
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„Az elmúlt 36 év alatt sok bátorítást, biztatást kaptam 
tőle, amikor elcsüggedtem, elfáradtam, talán meg is 
fáradtam. Sok áldásban volt részünk ez elmúlt időszak 
alatt, és megtapasztaltuk, hogy az Úr gondot visel. ”

döntötték el. én is elsősorban Istenre bíztam a folyta-
tást. Ő pedig olyan házastársat adott Ibolyában is, aki 
nagy segítség és támasz a szolgálatban.

Ebben az évben leszünk 36 éve házasok. Az elmúlt 
36 év alatt sok bátorítást, biztatást kaptam tőle, amikor 
elcsüggedtem, elfáradtam, talán meg is fáradtam. Sok 
áldásban volt részünk ez elmúlt időszak alatt, és meg-
tapasztaltuk, hogy az Úr gondot visel. hisszük, hogy 
őrá ezután is mindig és mindenben számíthatunk!”

Interjú Szőke Ignáccal
A következőkben egy Szabolcs megyében élő cigány 

testvérem, Szőke Ignác bizonyságtételét szeretném 
megosztani, aki 26 éve élt boldog házasságban, ami-
kor 2005. május 2-án elveszítette 40 éves feleségét, és 10 
gyermek gondja szakadt hirtelen a nyakába.

„– Nagyon nehéz volt feldolgozni a legelején, mivel 
eléggé magamba zuhantam, de erőt és kitartást a gyer-
mekek meg a testvérek és a szolgálat, a gyülekezeti he-
lyek – ezek adtak nekem.

– Tehát az egyik oldalon egy nagy törés, a másik olda-
lon maradtak egészséges kapcsolatok.

– és Isten igéje is sokat segített, mert azt is kerestem, 
hogy a hiba bennem vagy másokban van-e. Mi ez az 
egész mindenség? Nekem nagy erőt adott az ézsaiás 61. 
részéből, amikor beszél az Úr az árvákról és özvegyek-
ről, és elgondolkodtam rajta, hogy te ezt látod, tudod, 
Istenem, amiben én most szenvedek, és neked van gon-
dod ránk. Ez azért volt fontos, mert azelőtt úgy gon-
doltam, hogy Isten elhagyott, de ahogy ezzel az igével 
találkoztam, ez nekem nagy erőt adott és megköny-
nyebbülést. és utána, ahogy továbbolvastam a Bibliát – 
mert tudtam, hogy a feleségem ott van a mennyben, és 
úgy akartam vele találkozni, mint a férje –, Máté evan-
géliumában olvastam az Úr Jézus szavait, aki megfeddi 
a farizeusokat, hogy nem ismerik az Írásokat, hiszen 
a mennyben nem lesz házasodás, mert mindannyian 
olyanok leszünk, mint az angyalok. Ez is olyan felüdü-
lést adott nekem, hogy Berta olyan, mint egy angyal. 
A további lépésben is Isten igéje adott erőt, mert úgy 
gondoltam, hogy nem akarok megnősülni, hanem így 
akarom leélni az életemet, hogy így találkozzam Ber-
tával. Szólt az Úr továbbra is az ő igéjéből, hogy nem 
jó az embernek egyedül, adok hozzáillő segítőtársat. 
Ennél az igénél szintén megálltam. Te elvetted tőlem, 
de kit akarsz hozzám adni? Te tudod, hogy nem aka-
rok megnősülni, így szeretném az életemet letudni, de 

zethez is miben reménykedem, és megkérdezték, mi 
erről a véleménye. Ő azt mondta, hogy amelyik orvos 
és lelkipásztor nem hisz abban, hogy a beteg meggyó-
gyulhat, az hagyja abba azt, amit csinál. Ezt egy, már 
kilencvenedik évében járó lelkipásztortól tudom, aki-
nek ő mondta el.

Egy évig felváltva feleségem édesanyja és az én édes-
anyám segítettek a háztartási munkában és a gyerme-
kek nevelésével járó feladatokban. Amiben tudtam, én 
is részt vettem, és végeztem tovább a lelkipásztori szol-
gálattal járó feladatokat is.

Egy ideig nem tudtam elképzelni, hogy ismét meg-
házasodjak. Talán ez nem is csoda. Közben Isten már 
készítette elő a folytatást. Jól emlékszem arra, hogy 
szilveszterkor az istentisztelet és az éjféli imaóra kö-
zötti szünetben befelé fordulva, magamba roskadva 
ültem az imaház első padsorában. Egyszer csak átfu-
tott a gondolataimon, hogy Binkl Ibolya, aki akkor a 
Soltvadkerti Baptista gyülekezet tagja, gyermekbibli-
aköri vezető volt és más szolgálatokban is aktívan részt 
vett, ő lesz a feleségem és a szolgálatban segítőtársam. 
A következő napokban az Úr elé vittem ezt a gondo-
latot, mert ő nemcsak azt ismeri, ami elmúlt, hanem 
látja a jövőt is. Elcsendesedéseimben azt értettem meg, 
hogy Istentől van ez a dolog. Amikor Ibolyának erről 
beszéltem, ő is Isten elé vitte imádságban ezt a kérdést, 
majd igent mondott.

gyermekeimnek is elmondtam, hogy ő lesz majd az 
anyukájuk, emlékszem rá, egy felszabadultságot, örö-
met láttam a szemükben, az arcukon. Ez nagy meg-
nyugvás és bátorítás volt számomra. Így 1983. július 
9-én házasságot is kötöttünk. A gyermekek is nagyon 
megszerették őt, és ő is gyermekeket. Mind a mai na-
pig jó, szeretetteljes a velük való kapcsolat. Ugyanígy 
az unokákkal is. házasságunkból is született még egy 
fiúgyermek. Így öt gyermekünk van. Mind az öten jó 
testvérek és szeretik egymást, és mi is őket. Nincs kü-
lönbség.

Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy Binkl Ibolya lesz 
a feleségem, akkor némelyek részéről megint jöttek a 
támadások, az elmarasztalások. Ilyeneket mondtak 
egymás között, hogy biztos nem is szerettem igazán az 
elhunyt feleségemet, hogy ilyen hamar megházasod-
tam. Néhányan azt sem nézték jó szemmel és nehezen 
vették tudomásul, hogy ő lesz a feleségem, mert nekik 
más elképzelésük volt. Volt olyan is, aki már ki is vá-
lasztotta helyettem a személyt. de a jövőmet nem ők 
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„Kornya Mihály legalább öt gyermekét temette el. 
Ez szörnyű tragédia lehetett Isten emberének.”

pozitívan beszélnek Bertáról is és rólam is a testvérek. 
Nincsenek rossz akaratú megjegyzések.

– Nem villant át a fejeden a haláleset után, hogy mivel 
kicsik a gyermekek – a legkisebb 3 és fél éves volt –, talán 
anyára van szükségük?

– lányommal, Edinával voltunk egybe, és amikor 
jöttek az ünnepek, akkor a mi családunk hiányos volt. 
hiányzott a gyermekeknek, hogy az anyukájuk sütött, 
főzött. Ez már nem volt ekkor. A következő évben 
anyák napja volt az iskolákban és az óvodákban, és a 
többieknek az anyukájuk ott volt, ezeknek nem volt ott. 
Ezen is elgondolkodtam, hogy nekik apára van szük-
ségük, és továbbmentünk ezen az úton, és nekem az a 
kötelességem, hogy felneveljem őket. és ez a felelősség-
tudat erősített engem a túlélésben. Aztán láttam, hogy 
szükségük van nekik az anyára, mert hiányzik nekik 
az anyai szeretet, az anyai gondoskodás, és ezután 
döntöttem úgy, hogy mégis megnősülök, mert én azt 
egyedül nem tudom betölteni nekik, amire valójában 
szükségük van. Irénnel így álltunk össze, hogy ő tudta 
az én családi állapotomat, én is tudtam mindent az ő 
családi életéről, és ő felvállalta.”

hogy pontosan hogyan élte meg Kornya Mihály fe-
lesége elvesztését, és az új feleséggel való házasságkö-
tést, azt nem tudjuk, csak sejtésünk lehet róla: készül-
hettek a tragédiára, illetve annak krisztusi folytatására, 
hiszen 1890. május 17. és szeptember 17. között csak 4 
hónap van, és úgy választani, hogy a gyemekek is a le-
hető legjobb körülmények között legyenek, és Kornya 
Mihály is tudja folytatni a szolgálatát, csak átgondol-
tan, Isten lelkének különös vezetése alatt lehet.

A következő „kegyelmi töréspont” a gyermekei 
korai halála
A Kornya-krónikából a következőket tudhatjuk, és Ke-
lemen Sándor Tomi testvér Kornya Mihály utódainak 
témáját feldolgozó tervezett könyvéből még több rész-
letet fogunk megtudni:

gyermekei: Julianna (?–1905), Zsuzsánna (1868–?), 
Mária (1876–1899), Erzsébet (1877–1905), Sára (1879–?), 
Teréz (1882–1902), Mihály (?–1914).

Ezek az adatok azt mutatják, hogy Kornya Mihály 
legalább öt gyermekét temette el. Ez szörnyű tragédia 
lehetett Isten emberének. Annak a Kornyának, aki-
nek a családjáról mintát vettek az induló gyülekeze-
tek, akikhez szabták az életüket, mert Kornyáék is az 

– nem tudom, hogyan – Irénnek az arca egy perc alatt 
elment előttem. Akkor megrémültem és megrettentem. 
Kérdeztem az Urat, hogy miért volt ez? Mit akarsz ez-
zel nekem megmutatni? Azt is el kell mondanom, hogy 
Irént is készítette erre az Úr. Őelőtte is elment az én 
arcvonásom, ő is megrettent ettől, és azonnal letérde-
pelt és imádkozta, hogy Uram, hát ez nem lehetséges, 
hiszen neki családja van, gyermekei vannak, és ő a mi 
pásztorunk. Ilyen meg sem történhet. Mégis az Úr úgy 
rendelte, hogy minket így összehozott. és amikor eze-
ket így dolgoztam felfele, tudni kell, hogy a szolgálat 
volt az a legnagyobb erő, amit kaptam, holott én belül-
ről teljesen össze voltam roppanva. Amikor elmentem 
valamelyik gyülekezetbe, a testvérek részéről olyan 
erőt kaptam. Vágytam arra, hogy erősödjenek, és én az 
Úr elé mentem, és mondtam: Te látod, Uram, hogy én 
milyen mély ponton vagyok, hogy tudnám én erősíteni 
ezeket a testvéreket, pedig ők arra vágynak, hogy kap-
janak eledelt, kapjanak erőt, de énbennem nem ez van. 
és az Úr azt mutatta meg nekem, hogy az én gyengesé-
gem az ő erősségükre válik, és az ő hitük pedig engem 
erősített, hogy ezt túl kell élnem. Nekem vinnem kell 
azt, amit az Úr rám bízott. Azok is segítettek napon-
kénti beszélgetésekkel, imádkozással, akikkel együtt 
szolgáltam. Nehéz időszak volt ez.

– Mi nehezítette különösen ezt az időszakot? Volt-e ilyen?
– Nem volt ilyen, mert a testvérek ismertek bennün-

ket, hogy szerettük, tiszteltük egymást, a szolgálatban 
erősítettük egymást, egymás hiányosságait betöltöt-
tük. Így volt erős a mi szolgálatunk. Még a mai napig is 

Az asztalnál Kocsi Imre és Kornya Mihály, mögöttük az első 
erdélyi prédikátoriskola résztvevői
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„Minden leánygyermek elvesztése hatalmas 
fájdalmat jelenthetett Kornyának, mégis a 
legfájdalmasabb fia, Mihály elvesztése volt. 
Benne remélte szolgálatának folytatását.”

velték. Feleségem mindig ott segített fáradhatatlanul, 
ahol arra szükség volt. Ez a mai napig így van. hálás 
vagyok őérte az Úrnak.” (Hcsné: „Életutak”. Jó Pásztor, 
2006. március–április, 4–5. o.)

Egy másik interjúban így vall egy cigány nőtestvér, 
Szilágyi Olga Újlétáról:

„– 52 éves vagyok, újlétai lakos. Itt születtem Újlétán. 
három gyermek édesanyja, de tudom, hogy ők már Is-
tennél vannak, és nem bánkódom amiatt, hogy ők már 
oda vannak, mert tudom a betegségüket, mert tudom, 
hogy Isten ezzel nekem nem rosszat tett, jót cseleke-
dett. Isten az, aki nekem mindent megad itt a földön. 
Szeretetet, testvéri szeretetet is, és bárhová csak felki-
áltok is az égre, mindig jön a szeretet, mindig jön a se-
gítség. Amikor még nem voltam megtérve, nem voltam 
akkor sem rossz senkivel. Neveltem a gyermekeimet, 
dolgoztam rengeteget, mentem éjjel és nappal a volt 
élettársammal együtt, de sajnos nagyon sokat ivott és 
nagyon sokat bántott engemet – a gyermekeimmel is 
együtt. én akkor is azt mondtam, majd talán elmúlik, 
talán befejezi, és alázattal tűrtem már akkor is. Aztán 
meghalt a legelső kislányom, Olga Bettike 6 hónap 8 
naposan.

– Mi volt a betegsége?
– Neki a szívével volt baj. Szívelégtelensége volt.
– Hogyan fogadtátok ezt?
– A család nagyon rosszul fogadta, pedig én még ak-

kor nem voltam elhívva az Úr felé. Nagyon rosszul fo-
gadták, de én nem zúgolódtam, nem ordítottam, nem 
bántottam Istent. Csak hallgattam, ki mit mond. Ami-
kor nem látták, sírtam. Nem voltam még hívő, de ak-
kor is azt mondtam, hogy Istenem, te tudod, mit miért 
tettél, drága Uram!

– És reméltétek, hogy jön a következő gyermek?
– Igen. Azt mondta édesapám és édesanyám, hogy 

én már ne szüljek több babát, mert lehet, hogy mind el 
fog menni, de én azt mondtam, hogy nekem is kellene 
gyermek, én is anya vagyok és anya szeretnék maradni! 
és akkor azt mondta nekem édesapám és édesanyám, 
hogy akkor legyen minden a te döntésed, lányom! és 
aztán megint terhes lettem, Gyuszikával, és ahogy nö-
vekedett, elkezdett menni, aztán óvodába járt, és 6 év 
3 hónaposan ő is meghalt a két kezem között. A két 
kezem között. leballagott az óvodából, és aztán meg-
halt ő is. de tudom, hogy ő az Úrnál van. Ő is. Tudom, 
hogy ott van az Úrnál, és azzal a tudattal jó élni, hogy 
én is oda fogok menni! és úgy szeretném élni az éle-

Igéhez szabták a családi életüket is, amiről így olvas-
hatunk: „mikor Kornya a hitbeli életnek odaszentelte 
magát, ezek a gyerekek szintén a szülők mellett voltak 
mindenben. A Kornya szülők nevelésének egyik oldala 
a fegyelem, a másik oldala a szeretet volt... Figyelem-
re méltó, hogy a baptista énekek nagy részét a Kornya 
gyerekek: Mária, Sára, Teréz, fordították magyarra. 
részint a Singvögelleinből, részint más helyről. Ezt tet-
ték névtelenül, családi kapcsolatuk iránti kötelesség-
ből, honorálás nélkül, nyilván az édesatyjuk kívánsá-
gára. A lányok jó hangú énekesek voltak, és mivel ők 
tudták először az énekeket, mentek édesatyjukkal vagy 
nélküle is egyik-másik helyre a gyülekezetbe, és taní-
tották az új, ismeretlen énekeket.”

Minden leánygyermek elvesztése hatalmas fájdal-
mat jelenthetett Kornyának, mégis a legfájdalmasabb 
fia, Mihály elvesztése volt. Benne remélte szolgálatá-
nak folytatását. Nagyon összetört a háborúból jövő 
gyászhír hallatán. 70 éves volt már ekkor. Nem tudjuk 
megkérdezni őt, hogy élte át ezeket az éveket, és mit 
jelentett fia halála, de tudunk néhány vallomásból kö-
vetkeztetni arra, hogyan válhattak Kornya számára is 

„kegyelmi erőforrássá” a „kegyelmi töréspontok”! ol-
vassuk először dr. Viczián János testvér szavait, amit 
egy korabeli interjúból idézek:

„– Nem kerülhetek meg egy fájdalmas kérdést. Egy 
évtizeden belül veszítették el mindkét gyermeküket. Kí-
vülről láttuk, milyen keresztényi módon viselték a szív-
szaggató fájdalmakat Irénke nénivel együtt. Mondana 
valamit a belső küzdelmekről is?

– Angéla lányunk 18 éves korában az érettségi előtt 
autóbalesetben távozott közülünk. Gábor fiunk tíz év-
vel később, 31 éves korában mint nős és két gyermek 
édesapja agydaganatos műtét után távozott a családból. 
Nagy megrázkódtatás volt ez nekünk, de a gyülekezet 
testvérisége mellettünk állt vigasztalásukkal és segít-
ségükkel. Isten nagy kegyelme folytán a szolgálatban 
töretlenül megmaradtunk, és tudtuk végezni azt a 
nagy gyász ellenére is.

– Az eredményes szolgálathoz elengedhetetlen a meg-
felelő családi háttér. Irénke nénit is így láthattuk, aki 
csendes, szelíd, mindig segítőkész munkálkodásával 
Viczián testvér mellett állt.

– Irénke mindig hűségesen helytállt a gyülekezeti 
szolgálatban, a beteglátogatásban. gyakran jöttek hoz-
zánk látogatóba az egyház külföldi vendégei, és Irénke 
magyaros ételeit, különösen a halászlét nagyon ked-



66 EgyhÁZTÖrTéNET

„Hálás vagyok az Úrnak, hogy fogta a 
kezemet akkor is, és fogja most is. Nekem 
ő a reménységem, ő a büszkeségem. 
Mindent benne találok meg.”

általában, nem nélkülözte a méltatlan meghurcoltatást 
és meg nem értést, mások következtek utána, akik nem 
ismerték el őt, és »mikép a fán letolja / Az ifju lomb a 
tavalyit« (Tompa Mihály), úgy cselekedtek az egyik bé-
kési konferencia alkalmával Kornyáékkal: »rátok most 
már nincs szükség« – kiáltván nekik. Ez az áldatlan 
állapot megkeserítette az ősz evangélista életét.”

Így ír erről az időszakról Fábián Sándor testvér A 
baptisták helyzete Magyarországon a 19. és 20. század 
fordulóján, elismertek és el nem ismertek című szakdol-
gozatában:

„Ugyanezen a konferencián Meyer szerint szinte 
tettlegességre is került a sor. Ugyanezen év (1894) ja-
nuárjában ezt írja Kornya Mihálynak: »Több éve vá-
gyódom arra, hogy véglegesen visszavonuljak a misz-
szió vezetésétől és az azokkal való közreműködéstől, 
akik csak tolmács útján érintkezhetnek velem; eddig 
az a gondolat tartott vissza, hogy sokan nagy szomo-
rúsággal vennék tudomásul visszavonulásomat, s úgy 
érzem, hogy vétkeznék az Úr ügye ellen. de azt gon-
doltam, hogy majd megtehetem akkor, ha Udvarnoki 
és Balogh visszajött a szemináriumból. és lám, milyen 
különös, most pedig a tőlem való elszakadásnak olyan 
módját választották, mintha vasbilincsekkel kötöttem 
volna őket magamhoz, s mintha a velem való kapcsolat 
révén egy terhes igába hajtották volna fejüket! Ó, miért 
nem tudhattam ezt előbb? Szívesen megkíméltem vol-
na őket az elszakadási manővertől. Valószínűleg régen 
megmondtam volna nekik, hogy nem akarok senkinek 
sem az elöljárója lenni, aki nem óhajtja. Magától érte-
tődik, hogy nem vagyok többé azoknak az elöljárója, 
akik elszakadtak tőlem, de azoké sem, akik azt gondol-
ják, hogy teljesebb önállóságra tesznek szert, ha nem 
leszek.« Később Karcagon: »Beszéltem két idősebb 
testvéremmel, Kornyával és Tóthtal, és közöltem velük, 
hogy legszívesebben visszavonulnék, ők pedig egyesül-
jenek a fiatalokkal.«” (53. o.)

Az érződik ki ezekből a sorokból, hogy a hamburg-
ból visszatérő fiatal teológusok, igehirdetők határozott 
változtatást szeretnének a missziómezőn. Meyer közel 
van Kornyához – és viszont is –, így a Meyer henri-
ket ért bántalmak Kornyát is érintették. Nem tudták 
elkerülni a szakadást. A statisztikai kimutatásokból 
azt látjuk, hogy Kornya eredményessége ugyan csök-
kent, de még mindig tudja őt Isten használni. Kiállt 
elvei mellett, de nem volt haragos, indulatos. Tűrte a 
megaláztatást, és hirdette az evangéliumot. Isten erre 

temet, hogy elnyerjem az Úr szeretetét és dicsőségét! 
Segítek embereken is, segítek a sebeiket felgyógyítani. 
Mert vannak olyan emberek a környezetemben, hogy 
nagyon sokat elesnek, és segítek nekik felállni. Segítek 
nekik imádkozni. Segítek nekik beszélgetni. és az erőt 
adja az Úr, a szót adja az Úr. Csak figyelni kell rá, és 
hallgatni kell rá. és aztán 2006. december 22-én, egy 14 
és fél éves kislányom azt mondhatom, hogy hazaköltö-
zött. hazaköltözött. Este háromnegyed tízkor elment. 
de büszke vagyok a kislányomra, és legjobban az Úrra. 
Ő már be volt merítkezve. 12 évesen el tudta dönteni, 
hogy kinek szolgál. Oláh József testvér mondta a be-
merítéskor, hogy sok embert merített már be, de olyan 
választ, mint a Gyöngyösi Noémitől kapott, ő még nem 
kapott senkitől. Azt kérdezte tőle, amikor bemerítette, 
hogy mit lát és mit érzett. és ilyen választ még nem 
kapott senkitől, mint tőle akkor. és ugye 2016. decem-
ber 22-én meghalt az én kislányom este háromnegyed 
tízkor. Senkinek nem kívánok ilyet az életben, de há-
lát adok az Úrnak, hogy akkor fogta a kezem, és nem 
hagyott el. Amikor többszöri újraélesztés után láttam, 
hogy Isten nem adja vissza, azt mondtam: Tudom, 
Uram, megértettem. Ő már nem él. Nem fog visszajön-
ni. és olyan fény ragyogta be a gyermekemet... tudom, 
hogy ezt emberek nem hiszik, Isten a tanúm rá, a lábá-
tól a feje tetejéig olyan fény ragyogta be, mint ha 500-
as égők égtek volna odabent. és akkor ment összébb 
és összébb a fény, és akkor mintha elragadták volna a 
gyermekemet. Tudom, hogy az Úrnál van. hálás va-
gyok az Úrnak, hogy fogta a kezemet akkor is, és fog-
ja most is. Nekem ő a reménységem, ő a büszkeségem. 
Mindent benne találok meg. Az Úrban, mert hiába van 
a látható, jobb nekem a láthatatlant szeretni és tisztelni 
nap mint nap. hozzá felkiáltani. Jó, mert a látható is 
kell az embernek, de mégis azt mondom, hogy inkább 
a láthatatlan kell nekem. A láthatatlan erősít engem.”

olga testvérnőt Isten nagyon közel vonta magához. 
Erőforrás lett a többiek számára is. Ő, aki átélte három 
gyermeke elvesztését, és így sem zúgolódott, mert tud-
ta, hogy Isten nem téved.

Kornya utolsó vizsgálandó területe a szolgálat-
ban való mellőzés
hogyan élte meg? hogyan lett ez számára „kegyelmi 
töréspont”? Dr. Haraszti Sándor így ír a Kornya-króni-
ka bevezetőjében:

„Kornya életének az alkonya, mint a nagy embereké 
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„De ha mélyebbre nézünk, akkor azt kell 
mondani, hogy a Biblia tele van bukott 
emberekkel. Például a menny kapujának 
bejáratai Jákob fiairól vannak elnevezve.”

a sok fájdalmat is megengedte Isten. Ma már eljutot-
tam arra a pontra, hogy megdöbbenek, Isten mennyire 
szeret, mennyire ő az, aki megerősít. Átvezetett a pusz-
tákon, de soha nem engedte el a kezemet. Amikor elle-
nem támadtak a rokonok, vagy hátba támadtak mások, 
amikor kongott minden, és szinte nem kaptam levegőt, 
akkor volt legjobban velem Isten. Soha nem éreztem 
annyira Isten jelenlétét, mint ezekben az időkben.”

lehet, hogy ezért engedi meg mindezt Isten a mi 
időnkben és Kornyáéban? Sokszor sírt Kornya. de 
nem lett megkeseredett. élete végéig tudott vigasztalni, 
bátorítani, tanítani, mint aki átélte Isten lehajló szere-
tetét a megtérésekor, özvegységében, gyermekei elvesz-
tésében és a szolgálatban való mellőzésben is.

A bevezetőben arról írtam, hogy Anna lányunk 
gyermeket szült – fájdalommal, de élő reménységgel. 
Mire a befejező részt írom, érkezett egy újabb hír: Pet-
ra lányunk kezét megkérték. harmadik év után, mely-
ben sok vívódás, Isten előtt való megállás volt az egyik 
oldalon, a másik oldalon pedig türelmes, szerető vára-
kozás, reménység, hogy Isten elhozza ezt a pillanatot.

Milyen sokat tesz Isten értünk, hogy megértsük sze-
retetét, és teljesítsük akaratát!

Kornya Mihály kimagasló példája annak, hogyan 
kell ragaszkodni az élő Istenhez, és tanulni a „kegyel-
mi töréspontokból”!

hívta el. Ő ezt tette.
Mit élt át közben? Nem tudjuk, de tudhatjuk egy in-

terjúrészletből, melyet oláh Józseffel készítettem:
„– Kornya Mihály többször is átélte, hogy mellőzik 

a szolgálatokban, amit a Hamburgból hazatért fiatal 
szolgatársak így fejeztek ki: Kornya testvér! Magára már 
nincs szükség!

Tudom, hogy neked is voltak nehéz időszakaid. Te 
hogyan élted át?

– Örülök annak, hogy valakit érdekel ez a téma, és 
hogy egyáltalán élek és szolgálok, de hogyan? A nagy 
kegyelem, hogy Isten mindenben ott van. Azt, amikor 
a botlásom volt, és az egyház leállított, azt kell mon-
danom, hogy jól tette, hiszen az ember később, amikor 
elemzi a történteket, rájön arra, hogy milyen buta is 
voltam. de ha mélyebbre nézünk, akkor azt kell mon-
dani, hogy a Biblia tele van bukott emberekkel. Példá-
ul a menny kapujának bejáratai Jákob fiairól vannak 
elnevezve. Egyrészt tudom, hogy elszálltunk a misz-
szió elején, és ezért engedte meg Isten ezt. Tudod, igaz, 
hogy az ember lelke mélyén szeretne valaki lenni. Így 
voltam én is: mélyen a világból jöttem, aztán megtér-
tem, majd a baptista egyház fölavatott evangélistává. 
Szinte a csúcsra kerültünk. Aztán jöttek a tragédiák, és 
azt is túléltük, majd az ember az gondolta, ki, ha nem 
én? és Isten megengedi ezeket. rájöttem arra is, hogy 

Koszorúzás Kornya Mihály sírjánál 2017-ben


