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Kispesti lelkész és a Szuperintendensi hivatal vezetője volt, 
jelenleg már nyugdíjas

Vadászi Ilona

Mi  volt a feladata, munkája?
Kispesti gyülekezet lelkészeként kijártam az idős 
emberekhez, beszélgető köröket és imaórákat tartottunk. 
Tolmácsoltam angol, német nyelven. Az ifjúsági kör is 
hozzám tartozott, emellett a Szuperintendensi hivatal 
vezetője voltam. A hivatásom karitatív részét nagyon 
szerettem már akkor is.
  
Mit szeretett a munkájában? 
Talán a sokszínűségét, a sokrétűségét. Szeretem az 
embereket és sok emberrel találkoztam a munkám 
kapcsán. Az Ifjúságot nagyon szerettem, sok esküvőt 
szerveztünk. Szerettem, ha külföldi vendég jött, akkor az én 
dolgom volt, hogy kísérjem őket, így sokfelé jártam velük pl 
vidékre vagy Szentendrére rendszeresen. Ez a korszak 
nagyon szép volt.

Mi a legkedvesebb emlék a munkája során?
Kedves emlékem rengeteg van, de talán a legtöbb az 
Ifjúsággal, ők rendkívül aranyosak voltak. Egy 
alkalommal, amikor a tanácsterem melletti mosdónál, az 
előszobában álltunk az egyik lánnyal, azt mondta, hogy 
képzeljem el, hogy az imént bontott ki a mosdóban egy 
levelet, amiben megkérték a kezét és rögtön a 
véleményemet kérte, hogy mit szólok hozzá. Egy másik 
asszony, pedig nekem újságolta el elsőként, hogy 
kisbabát vár. Ezek nagyon nagy örömet okoztak. Bíztak 
bennem, fontos volt a véleményem és tudták, hogy 
őszintén osztozom az örömükben. Annyi jót és örömet 
kaptam, hogy ezek felül írtak minden rosszat.  

Mi volt a legnehezebb a munkájában?
A legnehezebb a „szakadás” volt – még ma is könnyes 
szemmel meséli nekünk Icas néni – megoszlott a 
prédikátori kar. Az fiatal lelkészek, az ifjúság Iványi 
Tibor köré csoportosultak. Nagyon jól fel tudták 
készíteni őket, hogy mit jelent az egyházi munka. Idővel 
kialakult egy – talán be sem vallott – irígység. 

Hogy talált ’ránk’?
Fiatal koromban egy barátnőmön keresztül egy 
Bibliaórán vettem részt, amit első hallásra nem 
szerettem volna, hiszen én Evangélikus iskolába jártam, 
a Biblia órát, pedig egy Metodista lelkész tartotta, Iványi 
Tibor „bácsi”, a jelenlegi elnök úr, Iványi Gábor édesapja. 
Már az első találkozásnál nagyon szimpatikus volt, rajta 
keresztül ismertem meg az egyházat. Családtagként 
kezeltek a feleségével, nagyon sokat köszönhetek nekik. 
A család a mai napig a család tagjaként szeret és én is 
viszont őket. 

Mivel kapcsolódott ki? 
A kikapcsolódásom egyben a munkám is volt. Ahogy 
már említettem, rengeteget kirándultunk, beszélgettünk, 
nevettünk. Sok helyen jártam külföldön is, rengeteg 
embert ismertem meg. Sokat olvastam és mindig 
vonzott a kihívás, az ismeretlen.   

Kedves látogató! Ismerd meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és az 
Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) intézményeit és azok munkáját, az ott dolgozó kollégáink 

szemszögéből, akik mesélnek a kötődésükről, hivatásukról és bepillantást engednek 
személyes életükbe is.


