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Öt év hosszú idő, pláne ha egy helyen tölti az 
ember. Rövid idő alatt felfedezi a környéket, 
megismeri az embereket, kialakítja életét az 
új környezetben. Egy idő után azonban ez az 
életritmus mókuskerékké válik, s a lehetőségek 
helyett a nehézségek válnak érzékelhetőbbé. 
Nem volt ez másképp az én esetemben sem. 
Sárospatakra kerülve egy teljesen új környe-
zetbe csöppentem. Csakhogy a harmadik év 
közben azt éreztem, hogy ki kell szakadnom 
innen, hogy felrázza az ellaposodott életemet. 
Így hát a határidő lejárta előtti órákban gyor-
san felbátorodva összegyűjtöttem a szükséges 
papírokat, és jelentkeztem az Erasmus prog-
ramra. Annyira mégsem voltam bátor, hiszen 
„csak” Prágába szerettem volna menni – any-
nyira nincs messze, a nyelv se teljesen ismeret-
len, nem tűnt túl nagy kihívásnak.

Következő évben aztán elkerültem a cseh 
fővárosba. Amíg feladatom volt eljutni az in-
ternátusig, minden érzékem kiélesedett. Ami-
kor pedig megérkeztem, a szoba csendjében 
rám szakadt menekülni akarásom ára – a ké-
nyelmes, megszokott Patak elhagyása. Mon-
danom sem kell, igen csehül éreztem magam. 
Aztán ismét feladatom akadt: megtalálni a Ká-
roly Egyetem Evangélikus Teológiai Karának 
épületét. Az új tapasztalatok keresésének vágya 
elnyomta bennem a régitől való elszakítottság 
érzését. Így érkeztem meg az épületbe. A lift 
előtt állva idegességemet jelezve folyton járt a 
lábam, hogy vajon mi lesz ezután. Aztán meg-
szólított valaki. Egy lány angolul érdeklődött 
az Erasmus iroda holléte felől. Megnyugod-
tam, hogy nem vagyok egyedül ezzel a kérdés-
sel, így hát együtt kerestük fel az irodát, ahol 
a többiek már vártak ránk. A kisebb tömeget 
látva ismét megijedtem, hogy vajon mi fog 
történni, de rögtön megnyugtatott a tudat, 
hogy rajtam kívül más magyarok is voltak a 
csapatban.
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Lassan beindult az élet, ahogy az lenni szokott. Először megjegyeztük a fontos he-
lyekhez vezető utat, közben pedig egymást igyekeztünk megismerni. Elég nemzetközi 
csapat voltunk, hiszen volt köztünk német, francia, finn, angol és magyar is. Szakma-
ilag is különbözőek voltunk: teológusok mellett szociális munkát hallgatók is voltak 
velünk. Nehéz volt közös nevezőre jutni, hiszen nyelvi különbségeink mögött meg-
mutatkoztak a mentalitásbeli eltérések. Érzékelhető volt közöttünk, európaiak között 
a keleti-nyugati feszültség, amely a múlt század második felében épült bele szervesen a 
kontinens életébe. Ezek a különbségek főként a hétköznapi beszélgetéseinkben kerül-
tek elő, amelyek során országaink gasztronómiájától kezdve a migrációig számos témát 
említettünk. Persze beszélgettünk teológiai témákról is. Érdekes vitát folytattunk pél-
dául a konfirmáció szükséges voltáról. Emellett közösen elmélkedtünk az úrvacsorai 
jegyek eredetéről, a temetési igehirdetés nehézségeiről és még sorolhatnám.

Hétköznap órákon beszélgettünk teológiáról, szabadidőnkben pedig folytattuk 
a diskurzust. Persze kényelmesebb környezetben. Parkban sétálva, a városban né-
zelődve, vagy épp a villamoson. Vasárnaponként pedig felkerekedtünk, és időnként 
egy-egy angol nyelvű istentiszteletre is ellátogattunk. Egyik alkalommal egy városszéli 
neoprotestáns gyülekezetbe látogattunk el, ahová a környék minden tájáról érkeztek 
emberek. A bejárat mellett egy hölgy fogadott minket. Olyan szívélyesen köszöntött, 
mintha régóta ismerne minket, és szeretettel invitált az istentisztelet utáni szeretet-
vendégségre. A belső tér egy istentiszteleti célra kialakított terem volt. A sarokban volt 
elhelyezve a színpad, hogy minél több pad elférjen a teremben. Amikor beléptünk, a 
dicsőítő csoport már átszellemülve vezette az éneket. A negyedórányi dicsőítést egy 
közös imádság követte, majd színre lépett az igehirdető, aki először kikérdezett a gyü-
lekezetbe, hogy kik érkeztek újonnan, mivel foglalkoznak, hogyan találtak rá a gyü-
lekezetre. Ezt követően felolvasta az alapigét, amit a gyülekezet kivetítve követhetett 
tekintetével. Majd pedig következett az igehirdetés, amely inkább volt bibliamagya-
rázat, mint az örömüzenet továbbadása. A szövegmagyarázást követően elhangzott 
egy motiváló beszéd, amely szerintem eléggé általános volt. Ezután újabb imádság 
következett, amelyet áldás követett. Végül pedig ismét a dicsőítésé volt a főszerep. Jó 
volt látni, hogy mennyire igyekezett ez a gyülekezet az emberek szemével gondolkod-
ni. Kényelmes padok, családias hangulat, fergeteges zenélés. Csakhogy hiányérzetem 
támadt. A túlzásba vitt gyülekezetszerűség elvette a hangsúlyt az istentisztelet tárgyá-
ról: magáról Jézus Krisztusról. A csoportból ugyan akadt, aki ebbe a gyülekezetbe járt 
tovább istentiszteletre, nekem egy alkalom elég volt belőle.

A városban járva egyszer megakadt a tekintetem egy gyülekezet hirdetésén, amely 
azzal próbálta csábítani a keresőket, hogy milyen jó közösségben lenni egy „menő” 
istentiszteleten. A hirdetés alján megláttam, hogy egy anglikán gyülekezet ajánlotta 
így saját alkalmait. Napokig agyaltam ezen, hiszen a fejemben az anglikán egyházról 
a sötét, dohos templomban ülő néhány öreg és a szintén öreg pap képe élt. Össze-
egyeztethetetlennek találtam az előítélettel teli képemet a hirdetésen olvasottal. Ezért 
egyik társamat rábeszélve elmentünk egy alkalmukra. A sötét, dohos templom és az 
öreg pap stimmelt. Viszont ami meglepett, az a gyülekezet közössége volt. A bejá-
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ratnál egy kedves hölgy énekeskönyvet osztott és lapokat, amelyeken az istentisztelet 
menete és az igehirdetés vázlata volt olvasható. Akik pedig a padokban ültek, a lehető 
legsokszínűbb gyülekezet volt, amilyet láttam. Egészen fiatal gyermekektől kezdve az 
aggastyánokig, ázsiai turistáktól helyi dolgozókig mindenki jelen volt. Aztán meg-
kezdődött az istentisztelet. A liturgiája sokkal kötöttebb volt, mint az előbb említett 
neoprotestáns gyülekezeté, viszont tartalmazott a katolikus liturgiából ismerős ele-
meket. A pap az igehirdetés elején a problémafelvetés után megkérdezte a gyülekezet 
gyermekeit, hogy mi a véleményük a témáról. Bár nem volt annyira közvetlen, mégis 
emberi volt. Az éneklés méltósága, a pap szeretetteljes beszéde az egész gyülekezetet 
közösséggé alakította. Itt éreztem igazán hitelesnek, amikor a gyülekezet tagjai kézfo-
gással köszöntötték egymást.

Egy alkalommal meglátogattunk egy baptista gyülekezetet is, amelynek tagjai 
főként csehek voltak, de a sok más nemzetiségre való tekintettel angol nyelven is tar-
tottak istentiszteletet. Templom helyett viszont egy kávézóban tartották alkalmaikat. 
A nagyteremben egy színpadon volt a dicsőítő csoport, az igehirdető viszont már 
a színpad előtt, az emberek között beszélt, amit a többi teremben kihangosítottak. 
Maga az istentisztelet körülbelül hasonló volt a neoprotestáns gyülekezethez. Amit 
viszont kiemelnék, az úrvacsora ünneplése. A szereztetési igék felolvasása után a lel-
kész bejelentette, hogy két szín alatt történik az úrvacsoravétel, a színpad bal és jobb 
oldalán egyaránt. Ostyát mindkét oldalon osztanak, viszont míg az egyik oldalon 
bort adnak, a másik oldalon gyümölcslével lehet venni az úrvacsorát. Ez – szerintem 
– megosztotta a gyülekezetet, és a kígyózó sorok kissé kaotikussá tették az alkalom 
ünnepélyességét, noha a közben hallható dicsőítés remek volt.

Amire azonban már a Prágába érkezés előtt vártam, az a városban működő ma-
gyar református gyülekezet volt. Ugyanis a sokféle nemzetiségű és felekezetű közös-
ség között volt ilyen is. A hétközi idegennyelv-használatot követően jólesett vasárna-
ponként a társaimon kívül másokkal is magyar szót váltani. Ami pedig külön öröm 
volt számomra, hogy a gyülekezet lelkipásztora szintén pataki diák volt. Ebbe a kis 
közösségbe tudtam minden vasárnap „hazatérni”. A körülmények nem voltak a leg-
jobbak. A helyi cseh evangélikus gyülekezet imatermében zajlottak az istentiszteletek. 
Fenséges orgona helyett egy egyszerű zongora kísérte az éneket. A tömegek helyett 
tizenöt-húsz ember volt a gyülekezet. Mégis ezt tudtam sajátoménak érezni. Ez az 
egyszerű, református istentisztelet állt hozzám legközelebb. Hiszen itt mindazt meg-
tapasztaltam, amit a már felsorolt gyülekezeti alkalmakon: színvonalas énekkíséretet, 
emberi beszélgetéseket, úrvacsorai közösséget. Emellett az otthon hagyott vallásos-
ságot ismét fel tudtam venni. De nem is kellett más. Külön öröm volt hirdetni is az 
evangéliumot ebben a gyülekezetben, hiszen olyan sok mindent kaptam tőlük, hogy 
csak így tudtam viszonozni, hogy befogadtak minket, magyar teológusokat.

Gyakran úgy emlegetik a cseh nemzetet, mint a legateistább nép. Első ránézésre 
nehéz volt elhinni, hiszen Prágában úton-útfélen templomba botlik az ember. Köze-
lebbről megvizsgálva azonban kiderült, hogy a rengeteg templom nagy részében nem 
is folyik cseh nyelven istentisztelet, hanem a külföldről betelepült emberek számára 
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tartanak angol nyelvű (esetleg német vagy francia) alkalmakat. A cseh testvérektől 
kezdve a baptistákon át a felekezetközi közösségekig minden vallási irányzat igyekszik 
minél több embert bevonni körükbe. Az embereknek pedig igenis szükségük van a 
szellemi feltöltődésre. A városban ugyanis vasárnaponként a templomok környéke 
tele volt parkoló autókkal – és nem csak a közelben levő üzletek miatt. Amikor véget 
ért egy-egy istentisztelet, nagyobb csoportok távoztak otthonukba a templomokból. 
Ez a látvány melengette a szívemet. Az istentiszteleti alkalmakon tapasztaltak pedig 
mind hozzájárultak saját teológiai látásom fejlődéséhez. Így mégiscsak azt mondom, 
hogy jót tett nekem – személyiségemnek, nyitottságomnak, hitemnek – a négy hó-
nap, amit Prágában töltöttem. S így tanultam meg értékelni a jelenvalót, hiszen min-
dent saját életének szemüvegén keresztül lát az ember.
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