
Dr. Maján László csendőr százados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Maján László 
tulajdonában egy 
fénykép sem maradt 
fenn csendőr korából, 
mivel a kommunista 
hatalom nemcsak a 
csendőröket, de még a 
velük kapcsolatos 
tárgyakat is pusztította. 
E néhány fénykép, mely 
őt is ábrázolja, nyugatra 
kényszerült társai 
tulajdonában maradt 
fenn. 

 

Maján László a felső 
képen jobboldalon, az 
alsó képen középen (az 
utóbbi Belgrádban 
készült). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fent: Az aknaszlatinai 
őrsön (ma Ukrajna 
területéhez tartozik), 
az ülő sorban balról a 
második. 

Alsó képen életreszóló 
jó barátjával, Kőrössy 
Zoltánnal.  



Az alábbiakban  küzlünk egy cikket, amely az Evangélikus élet március 2-i számában jelent meg, s 
nemcsak megrendítő példája a csendőrök rettenetes sorsának a kommunista uralom alatt, de gyönyörű 
példája a sok csendőrt jellemző komoly keresztény hitnek is. 

  

 

A 101. életévében járó dr. Maján László szk. csendőr százados  
meghatódva veszi át a m. kir. csendőrség megszüntetése és a csendőrök üldözése 

emlékeztetőjéül kiadott Csendőr Emlékérmet 2015. májusában,  
budapesti lakásán. 



Evangélikus Élet . március . f »«

– A csa lá dom Bé kés csa bá ról szár -
ma zik, in nen köl tö zött ké sőbb Kis kun -
ha las ra. Én is ott szü let tem . au -
gusz tus -án, te hát – Is ten se ge del -
mé vel – idén nyá ron töl töm be a szá -
za dik éve met. Édes apám épí té si
vál lal ko zó volt. Né gyen vol tunk
gye re kek, két fiú- és egy lány test -
vé rem volt, én vol tam a leg ki -
sebb. Az egyik fiú test vé rem egy
nyá ron ki me le ged ve ug rott fe jest,
szív gör csöt ka pott, és ti zen hét
éve sen meg halt. A má sik húsz éves
ko rá ban hunyt el be teg ség ben.

– A szü le i nek nem le he tett
könnyű ezek után…

– Bi zony nem, de mit le he tett
ten ni. Mi a nő vé rem mel sze ren -
csé re meg ma rad tunk ne kik. Jó
ne ve lést kap tunk. Én a ne ves,
he lyi Szi lády Áron Re for má tus
Gim ná zi um ba jár tam, itt érett sé -
giz tem -ban.

– Evan gé li kus ok ta tá si in téz mény -
be ak kor ezek sze rint nem tud ták vol -
na be írat ni an nak ide jén.

– Nem, hi szen nem hogy evan gé -
li kus is ko la, de evan gé li kus egy ház -
köz ség sem volt ak kor Ha la son.
Édes apám se gít sé gé vel és ösz tön zé -
sé vel jött lét re az evan gé li kus egy ház
ha la si fi li á ja. A vá ros hoz leg kö ze lebb
eső evan gé li kus te le pü lés Solt vad kert
volt, ahol ez idő tájt Sik ter And rás lel -
kész szol gált. 

Édes apám a Ke res ke del mi Bank tól
ki bé relt egy épü le tet, és sa ját költ sé -
gén ima ház zá ala kít tat ta. Fel aján lot -
ta, hogy vál lal ja a lel kész tel jes el lá tá -
sát, a há zunk vé gé hez pe dig egy kis la -
kást épít te tett szá má ra. Ott la kott, és
ná lunk ét ke zett Szen de Er nő lel kész
több éven át, mind ad dig, amíg a
gyü le ke zet nem lett ön ál ló, és ő el
nem köl tö zött a sa ját ott ho ná ba. 

– Az is ko lá i ra vissza tér ve: mint ko -
ráb ban em lí tet te, érett sé gi után a sze -
ge di jo gi kar ra vit te az út ja, majd a
csend őr ség kö vet ke zett. Mi ért épp
ezt vá lasz tot ta, és mi lyen pá lyát fu -
tott be a tes tü let ben?

– A jo gi egye te met -ban vé -
gez tem el. Dok tor rá ava tá som ide jén
tom bolt az ál lás ta lan ság Ma gyar or -
szá gon. Vagy négy szer fel vé te liz tem,
mi re fel vet tek a csend őr ség hez. A
csend őr kép zés ke re té ben egy esz ten -
de ig a Lu dovi ká ra is jár tunk.  jú -
ni u sá ban avat tak fel. -ben let tem
fő had nagy, két év el tel té vel pe dig szá -
za do si ran got kap tam. 

 és  kö zött szárny pa rancs -
nok ként Er dély ben vol tam. -
ben több al ka lom mal is érez het tem,
hogy a Te rem tő nek cél ja van ve lem,
és a leg re mény te le nebb hely zet ben
sem hagy ma gam ra. -ben a .
had osz tály csend őr pa rancs no ka -
ként ki ke rül tem a ga lí ci ai front ra, az -
tán má jus ban egy be ve tés so rán
meg se be sül tem. A go lyó, amely el ta -
lált, a vas úti sí nen gel lert ka pott, és
a la poc kám ba fú ró dott, a ge rin cem -
től pár mil li mé ter re állt meg. Ma is
meg ha tot tan em lék szem ar ra a ka to -
nám ra, aki a se be met le szo rít va gya -
log – hat-nyolc ki lo mé te ren át – ci -

pelt vissza a lak ta nyá ba. Ha za szál lí -
tot tak, hogy meg műt se nek. Több
hó na pig vol tam kór ház ban… Csak
ké sőbb tud tam meg, hogy a szá za -
dom az oro szok át tö ré sét kö ve tő en

meg sem mi sült, az egy sé gem min den
tag ja meg halt a harc té ren…

Bu da pest ost ro ma ide jén be teg ál -
lo mány ban a bu dai ro ko na im nál
vol tam. Egy orosz ka to nai el len őr zés
so rán ki de rült, hogy ka to na va gyok
– hal lot tam, ahogy az orosz ki biz to -
sí tot ta a fegy ve rét, hogy le lő jön, de
ak kor meg je lent egy orosz tá bor nok
a tisz ti ka rá val. Nem hal tam hát meg
most sem, ha di fo goly let tem. Há rom
év orosz fog ság kö vet ke zett. Aquin -
cum ban gyűj töt tek össze ben nün ket,
majd gya log Kis kun fél egy há zá ra, az -
tán Deb re cen be men tünk. In nen
vo nat tal vit tek át az uz má nyi tisz ti
gyűj tő tá bor ba.

– Nem mon dom, sok-sok ször nyű -
sé get kel lett lát nia és át él nie…

– Kö rül be lül egy év után le he tő ség
adó dott, hogy épít ke zés re men jünk
dol goz ni. Így ke rül tem mint kő mű ves
Vo ro nyezs be, a ha di fo goly tá bor ba.
Csak ké sőbb tud tam meg, hogy a
ko ráb bi tá bo run kat fel szá mol ták, és
a mun ká ra nem kö te le zett tiszt tár sa -
i mat a gu lág ra szál lí tot ták. Meg győ -
ző dé sem, hogy Is ten ke gyel me nél kül
sem mi re sem ju tot tam vol na, sem itt,
sem ké sőbb más hol…

– Ne is foly tas sa, gon do lom, va la mi -
ko ri csend őr tiszt ként a sza ba du lá sa
után sem le he tett könnyű az éle te…

– Pest re ke rül tem, de más pa pí rom
nem volt, csak egy ha di fo goly-iga zol -
vány, azon pe dig ez állt: „Dr. Ma ján
Lász ló M. Kir. csend őr szá za dos”.
Ami kor mun kát ke res tem, a mun ka -
köz ve tí tő ben össze néz tek, és azt
mond ták, hogy nem köz ve tí te nek
ki. A há bo rú után a csa lá dom nak
min de nét el vet ték, sem mink sem
ma radt. A fő vá ros ban ro ko nok fo -
gad tak be. Mun kám nem volt, édes -
anyám se gí tett. Na gyon te he tet len -
nek és meg alá zott nak érez tem ma ga -
mat eb ben az idő szak ban. 

– De ta lán rö vi de sen vé get ér tek a
meg pró bál ta tá sai…

– Nem, egy di sszi dá lá si kí sér le tünk
mi att meg jár tam az And rássy út .-
at, majd a bu da-dé li és a ki star csai in -
ter ná ló tá bor ba ke rül tem. Fél év után
sza ba dul tam, de ter mé sze te sen rend -
őri fel ügye let alatt ma rad tam. Vissza -
men tem Ha las ra, de itt újabb meg -

pró bál ta tá sok vár tak. Egyik nap két
is me ret len ÁVO-s nyo mo zó az zal
vá dolt meg, hogy fel ira to kat ír tam a
fa lak ra, és be vit tek ki hall ga tás ra. Ad -
dig ütöt tek, míg el es tem, és be ver tem
a fe je met az író asz tal sar ká ba, csu pa
vér let tem… Egy or vos ba rá tunk ré -
vén – a Min den ha tó küld te őt se gít -
sé gül – ke rül het tem kór ház ba… Ké -
sőbb Bachát Pis ta ha la si evan gé li kus
lel kész ba rá tunk or vos kap cso la tai
ré vén el tu dott he lyez ni a ba jai kór -
ház ideg- és el me osz tá lyán, ahol
búj tat tak, mi köz ben az ÁVO itt is ke -
re sett… Ez a cso dá val ha tá ros meg -
me ne kü lé sem a „go nosz ha tal má ból”
dön tő lett to váb bi éle tem re. Ek kor
lát tam meg, hogy az Úr ral va ló min -
den na pos kap cso lat nél kül az élet tel -
je sen re mény te len.

– Ugye jól tu dom, hogy éle té nek
egy szép és fon tos ese mé nye is
Ba já hoz kap cso ló dik?

– Ami kor Ilo na nő vé rem meg -
lá to ga tott itt, egy park ban le ül -
tünk be szél get ni. Azt mond ta,
hogy az éle tem, a sor som csak
egy fé le képp ol dód hat meg: az
ige hall ga tá sa és meg tar tá sa ál tal.
Mert csak is ez ál tal lel he tek nyu -
gal mat. Majd az az na pi bib li ai
rész ol va sá sá ra buz dí tott: „…ő
hű ma rad…” (Tim ,), és azt is
ol vas tuk, hogy „ne félj, mert már
nin cse nek el len sé ge id”. Ezek után
men tem vissza Ha las ra, ahol ki -

de rült, hogy az en gem val la tó ávó so -
kat köz ben sik kasz tás mi att el tá vo -
lí tot ták.

– Vé gül ren des ke rék vá gás ba ke rült
az éle te? A kö rül mé nyei mi att nem le -
he tett egy sze rű csa lá dot ala pí ta -
nia…

– Ne he zen, de ha ma ro san meg ta -
lál tam a leg na gyobb kin cse met: fe le -
sé ge met, Kosz to lá nyi Ilo nát, aki ak -
kor Kis kun ha las kör nyé kén, Gő böl -
já rá son volt ta nya si ta ní tó nő. Meg -
sze ret tük egy mást, és ő vál lal ta a kö -
zös éle tet ve lem, min den meg lé vő és
vár ha tó ne héz sé gé vel egye tem ben.
Két gye re künk szü le tett. 

Rend őri fel ügye let alatt dol goz tam
mo so ga tó ként, rongy gyűj tő te le pen
vá lo ga tó ként, majd ko csi kí sé rő ként,
ké sőbb ügy in té ző ként. De a múl tam
itt is utol ért: mi kor ki de rült, hogy
csend őr vol tam, azon nal men nem
kel lett. Ké sőbb esz ter gá lyos szak -
mát sze rez tem, és eb ben dol goz -
tam. Rend őri fel ügye le te met -tól
szün tet ték meg, de a ká dá ri rend szer -
ben egé szen -ig meg fi gye lés alatt
tar tot tak. 

Sor som -től ren de ző dött, mi -
kor a Ma gyar Ál lam vas utak hoz ke rül -
tem, elő ször esz ter gá lyos ként, az tán
mű ve ze tő let tem. El vé gez tem a MÁV
tisz ti tan fo lya mát, így mű sza ki ta ná -
csos ként me het tem nyug díj ba. 

Na gyon sok ese tet tud nék még
mon da ni éle tem ből, ami kor köz vet -
le nül érez tem a Te rem tő se gí tő ke zét.
Há rom evan gé li kus gyü le ke zet ben
vol tam, elő ször Bu da vár ban, ott Sré -
ter Fe renc volt a lel ké szem, Bu da hegy -
vi dé ken Rutt kay Ele mér, itt, a fa so ri -
ban pe dig Szir mai Zol tán es pe res sel
vol tam lel ki ér te lem ben szo ro sabb
kap cso lat ban.

– Összes sé gé ben mi ként te kint
vissza hosszú éle té re?

– Ne héz kor ban él tem. Ugyan ak kor
az is igaz, hogy az em ber min den go -
nosz sá gá nál na gyobb az Atya ke gyel -
me… Ne ki adok há lát az éle te mért,
azért a sok „is te ni vé let le nért”, ami ve -
lem tör tént, és azért, hogy min dig,
min den kö rül mé nyek kö zött ve lem
volt, és ve lem van ma is. Mert amint
ked ves igém is mond ja: ő hű ma rad. 

g G  Z  

„Is ten hű ma rad”
Ta lál ko zás a szá za dik élet évé ben já ró dr. Ma ján Lász ló val

b „Té ged, Is ten, di csér lek, / és há lát adok min de nért. (…) / Hogy em -
ber le het tem ak kor is, / mi kor az em be rek nem akar tak em be rek len -
ni, / há la le gyen. / Hogy meg tart hat tam a hi tet, / és meg fut hat tam a
ki csik fu tá sát, / és fut va fut ha tok az Ér ke ző elé (…)” – idéz te Sík Sán -

dor Te De um cí mű ver sét Ma ján György, a fa so ri evan gé li kus gyü le -
ke zet pres bi te re és mű sza ki gond no ka, mert úgy vél te, e so rok jól jel -
lem zik édes ap ja, az evan gé li kus dr. Ma ján Lász ló éle tét, aki a . szá -
zad tör té né se i nek ta nú ja. La ci bá csi, a jo gász vég zett sé gű egy ko ri
csend őr szá za dos – ahogy ré gi vá gá sú úri em ber hez il lik – kéz csók -
kal kö szön tött, és mi vel va sár nap ko ra dél után, az is ten tisz te let után
ér kez tünk hoz zá, fi nom ebéd del várt. Ét ke zés és ká vé zás után pe dig
szí ve sen me sélt hosszú és moz gal mas éle té ről.
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Haj dú Mi hály az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye tem (EL TE) Ma gyar
Nyelv tu do má nyi és Finn ugor In té ze -
té ből vo nult nyug ál lo mány ba, de
több más egye tem meg hí vott elő adó -
ja ként is ok ta tott, és tu do má nyos dí -
jak so rá val tün tet ték ki. 

Sze mé lyé ben so kak sze re tett ta ná -
ra ment el. A ha tal mas oros há zi evan -
gé li kus temp lom ban tar tott gyász is ten -
tisz te let re az or szág min den vi dé ké ről
ér kez tek ta nít vá nyok és kol lé gák, sok
kül föl di nyel vész, egye te mi ok ta tó és
di ák is el jött a vég ső bú csú ra.

A pro fesszor tu dott gyó gyít ha -
tat lan be teg sé gé ről, vég ren de le té -
ben ma ga in téz ke dett te me té sé ről is. 

Az evan gé li kus temp lom ban Szal -
kay Ró bert re for má tus lel kész hir det -
te Is ten igé jét és dr. Oro szi Mik lós or -
vos volt a kán tor. A szép han gú or go -
ná tól kí sér ve a . zsol tárt – „Te ben -
ned bíz tunk ele i től fog va…” – éne kel -
te el a né pes gyü le ke zet. Az el hunyt
élet út ját – a fa lu si ta ní tó ság tól az
egye te mi ta nár sá gig, az MTA dok to -
ra cí mig – Ba kos Zsu zsa, a re for má tus
is ko la igaz ga tó he lyet te se is mer tet te.

Az evan gé li kus dr. Kiss Je nő aka dé -
mi kus, a Ma gyar Nyelv tu do má nyi
Tár sa ság el nö ke, az EL TE nyel vész pro -
fesszo ra – Haj dú Mi hály tan szé ki kol -
lé gá ja – tisz te let tel szólt a bib li ai kort
meg ért tu dós ki tar tá sá ról, fe gyel me -
zett sé gé ről, lel ki ere jé ről, a be teg ség el -
le ni em ber fe let ti küz de l mé ről. 

Haj dú pro fesszor múlt nyá ron még
ar ról szö vö get te ál mát, hogy rö vi de sen
ke zé be ve he ti Új ma gyar ko ri csa lád ne -
ve ink tá ra cí mű mun ká já nak má so dik
kö te tét. Egy sze mé lyes in téz mény volt:
va ló ság gal von zot ta a hall ga tó sá got,
pezs gő név ta ni élet zaj lott kö rü löt te.
Ku tat ta a tu laj don ne vek szá mos faj tá -
ját, gyűj tött föld raj zi és sze mély ne ve -
ket, táj sza va kat, mé hé sze ti szak sza va -
kat – ki tű nő mé hész is volt –, há rom
nyel vé sze ti so ro za tot is meg in dí tott.
Társ ala pí tó ja volt a má ra a ha zai név -
tan ve ze tő szak fo lyó ira tá vá lett Név ta -
ni Ér te sí tő nek. Emel lett nyelv tör té ne -
tet, nyelv já rás tant, fo ne ti kát is ok ta tott.
„Olyan em ber volt, aki pu ri tán sze mé -
lyi sé gé vel, sze rény sé gé vel, szor gal má -
val, fe le lős ség tu da tá val min den ki nek
pél dát mu ta tott. Min dig le he tett szá -
mí ta ni rá” – emel te ki Kiss Je nő.

Dr. Zel li ger Er zsé bet nyel vész, az EL -
TE Ma gyar Nyelv tu do má nyi és Finn -
ugor In té ze té nek nyu gal ma zott do cen -
se is mél tat ta az el huny tat. „Az élet cél -
ja nem föl di” – idéz te Gár do nyi Gé za

sza va it. „Köz vet len, ba rá ti ma ga tar tá -
sa min den em be ri kap cso la tá ban je -
len volt, de a sze me sar ká ban min dig
ott ült egy kis hun cut mo soly. Le gen -
dás hí re volt »Mis ka ta nár úr nak«.” 

Az ő kö zös ség te rem tő ere je kel lett
a fi a tal és fi a ta los nyel vé szek kö ré nek,
a Bo kor nak a meg ál mo dá sá hoz és
lét re ho zá sá hoz is, mert mint mond ta:
„Is mer nünk kell egy más mun ká ját,
gon do la ta it, hogy se gít hes sük egy -
más szak mai fej lő dé sét.” Pe da gó gus -
vé ná ja, a ta nít vá nyai irán ti sze re te te és
nagy tu dá sa tet te őt egész pá lya fu tá -
sa so rán igen ked velt, pél da kép nek te -
kin tett ta nár rá, s em lé kez nek rá most
a leg na gyobb tisz te let tel és sze re tet tel
mind azok, akik is mer ték. 

Az ál ta lá nos is ko lás ta nít vá nyok ál -
tal hasz nált nyelv már fi a tal ta ní tó ko -
rá ban a nyelv já rá sok ér té ke i nek fel -
is me ré sé re és el is mer te té sé re ve zet -
te. A nyelv já rá sok irán ti ér dek lő dés,
a sze re tett szü lő föld, Oros há za és az
egész éle tén át íve lő kedv te lés, a mé -
hész ke dés ad ta mun ká ja hát te rét.
Ak kor szer kesz tett ta nul mány gyűj -
te ményt A ma gyar nyelv ré teg ző dé -
se, tá ji ta go ló dá sa cím mel, ami kor a
szo cio ling visz ti ka ok ta tá sa ép pen
csak meg kez dő dött ha zánk ban.

Szer vez te a nyelv tör té ne ti és dia lek -
to ló gi ai tan szék nyelv já rás gyűj tő út ja -
it, gon dos ko dott a ta pasz ta la tok meg -
osz tá sá ról, al kal man ként a gyűj tött
anyag pub li ká lá sá ról, de mel let te a ba -
rá ti han gu lat meg te rem té sé ről is – kol -
lé gák kal és hall ga tók kal egy aránt. Le -
xi kon szó cik ke ket írt, a rá di ó ban, a na -
pi saj tó ban nyi lat ko zott, elő adá so kat
tar tott név ta ni, nyelv hasz ná la ti kér dé -
sek ről szak sze rű en, de min den ki szá -
má ra köz ért he tő nyel ven.

„Azt val lom, hogy a név ta ni adat -
tá rak nak, ku ta tá sok nak több ro kon tu -
do mányt, tu do mány ágat (ré gé szet,
tör té ne lem, hely tör té net, gaz da ság tör -
té net, nép rajz, föld rajz) is szol gál nia
kell” – idéz te tő le Zel li ger Er zsé bet.
Utol só év ti ze de i ben hi ány pót ló nagy
összeg zé sek re tö re ke dett. 

Az egy ko ri kol lé ga Gár do nyi sza va it
idéz te: „Egy aj tó be zá rult itt a föl dön,
s egy aj tó ki nyí lik ott fenn az ég ben…” 

A gyász is ten tisz te le ten vé ge ze tül
Né meth Bé lá nak, Oros há za volt pol -
gár mes te ré nek és dr. Bla hó Já nos nak,
Haj dú Mi hály egy ko ri is ko lá ja, a
Tán csis Mi hály Gim ná zi um fő igaz -
ga tó já nak meg em lé ke ző sza vai is el -
hang zot tak.

g B   Z   Á 

Oros há zi 
bú csú a ne vek ku ta tó já tól
El te met ték Haj dú Mi hály nyel vész pro fesszort

b Oros há za meg be csü li ha gyo má nya it. Kép tá ra a he lyi mű vé szek al ko -
tá sa it őr zi, hely tör té ne ti mú ze u ma is mél tó a meg te kin tés re, itt lát ha -
tó az or szág egyet len kút mú ze u ma. Egy ko ri ne ves la kó i nak em lé ke is
élő. Im már em lé ke zet az osz tály ré sze a vá ros ka kor társ ki vá ló sá gá nak
is: feb ru ár -én te met ték el dr. Haj dú Mi hály nyel vész pro fesszort (.
au gusz tus . – . ja nu ár .), a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia dok -
to rát, Oros há za dísz pol gá rát. 

Nyelvészek egymás közt: Haj dú Mi hály jobbján Balázs Géza



T ernetés - Dr. Maján László 

Alexandriai Szent Katalin plébániatemplom, Budapest, Attila út 11., 2017. december 16. 11:00; MGyTK 

Ének: Kezdő: 389 Jézus, te égi szép; Záró: 387 Életem, Jézus, egyedül te töltsd be; Altemplomba 
vonuláskor: 521 Hadd menjek, Istenem; Urna elhelyezés után, záró: 502 Bizony betelik az idő 

Alapige: Zsolt 31,6; 2Tim 2, 13 

.. Kez;dre bízom lelkemet, te szabadítasz meg engem, Uram, igaz Isten! ... Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert 
onmagat meg nem tagadhatja. 

Krisztusban szeretett gyászoló Testvéreim! 

A halál a földi élet mulandóságának, végességének ki
kerülhetetlen valóságával szembesít minket. Itt állva, 
a gyász szomorúságában, Maján László testvérünktől 
búcsúzva, mi most mégsem érezzük úgy, mintha az ő 
élete végleg lezárult volna. Nem gondoljuk azt sem, 
hogy nekünk belőle csak a múlt, az emlékek és a vesz
teség fájdalma maradt. 

Testvérünk viszontagságos élete - az a 104 év, ami 
az ő kiskunhalasi, 1914. augusztus 26-ai születése és 
Budapesten, 2017. december l-én bekövetkezett halá
la között eltelt - kiáltó bizonyítéka Isten létezésének és 
gondviselésének. 

A 4 éves Lacikát az emberi történelem egyik leg
több áldozatot szedő járványa, az 1918-as spanyol nát
ha, majd a Vörösterror idején Isten megtartotta. A 12 
éves, tüdóbajos Laci életét egy zsidó orvos által Isten 
újra megmentette. A 30 éves, jogászból csendőr száza
dossá vált dr. Maján Lászlót Isten 1944-ben, a galíci
ai fronton is megőrizte - hiszen a vasúti sínen gellert 
kapó golyó milliméterekkel kerülte csak el a gerincét. 
Isten adott erőt a katonatársnak, hogy kilométereken 
keresztül vonszolja őt a laktanyáig, onnan Isten haza
segítette őt a pécsi kórházba, és adott neki erőt az ér
zéstelenítés nélküli operáció kínjainak elviseléséhez is. 
Ha akkor nem sebesül meg, az orosz áttörést követően 
a harctéren halt volna meg - ahogy mindenki más az ő 
századából. 

Szintén '44-ben, a Nyilas hatalomátvétel idején -
egy súlyos bélcsavarodás révén - attól őrizte meg őt 
Isten, hogy nyilas szolgálatba kényszerüljön. '44 kará
csonyán a kivégzésének percében, a kibiztosított orosz 
fegyver elsülése előtti pillanatban adta ki egy szovjet 
tábornok a "ne lőjj!'' parancsot. 

Az orosz tiszti hadifogságból az önként vállalt vo
ronyezsi munkatáborba vezette el őt az Úr - többi tiszt
társával ellentétben megmentve őt a Gulágra kerülés
től. 

Az orosz fogságból 3 évvel később, '47-ben Isten 
végül hazasegítette a csendőrszázadost - nincstelen
né vált szeretteihez -, de itthon letartóztatás fogadta. 
Majd ávós kínzások. Az Andrássy út 60-ban. Majd fél 
év kistarcsai internálótábor. Majd újabb ávós kínvalla
tások. Olyan fejsérülést kapott, hogy kiengedték. Egy 
orvos barát által mentette meg Isten az életét, aki kifi
camította a lábát, hogy baleset indokkal felvehesse őt 
a halasi kórházba. Fél éven át itt és a bajai kórház ideg-

elme osztályán bújtatták őt. Itt tapasztalta meg igazán 
a 2. Timóteus levél igazságát: "Ő [Isten] hú marad, mert 
önmagát meg nem tagadhatja." Itt élte át Isten kinyilat
koztatását az ávós fenyegetés elmúltáról: "Ne félj, mert 
már nincsenek ellenségeid." 

Bár rendőri felügyelete és megfigyelése '87-ig meg
maradt, Maján László életébe Isten Budán és Velemen 
enyhülést, sőt nagy örömöket hozott. Megismerte fe
leségét, Kosztolányi Ilonát, a Buda szerte ismert taní
tónőt, 1951-ben megházasodtak, 49 éven át tartó há
zasságuk idején gyermekeik, majd unokáik születtek. 
Budán és Velemen éltek. Mosogatóként, mosodásként, 
irodistaként, kocsikísérőként, töltőtoll-tisztítóként az
tán '62-től a MÁV-nál esztergályosként, majd műv~ze
tőként, végül nyugdíjba vonulásáig műszaki tanácsos
ként dolgozott. 

"Nehéz korban éltem, nagyon nehéz korban. Bor
zasztó tud lenni az ember." Így vallott a 100. szüle
tésnapja alkalmából készült interjúban. "A fiatalok el 
sem tudják képzelni azt a sok megaláztatást, kegyet
lenséget és igazságtalanságot, aminek tanúja voltam. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy az ember minden gonosz
ságánál nagyobb az Atya kegyelme. Neki adok hálát az 
életemért, azért a sok "isteni véletlenért", ami velem 
történt, és azért is, hogy tudom, az Úr mindig, min
den körülmények között velem volt és velem van ma 
is. Mert, amint azt kedves igém is mondja: Ő hű marad." 

Maján László életének 104 éve kiáltó bizonyítéka 
volt Isten létezésének, Isten gondviselésének - és Test
vérünk hitének. Hála legyen! Hála legyen, hogy életé
ben 2017. december első napja csak földi életének vé
gére tett pontot. 

A Szentírás két fogalmat használ az életre. Az egyik 
a fizikai, anyaghoz kötött, mulandó életet jelöli. A má
sik a szellemi-teljes-értelmes életet, amely több, mint 
a fiziológiai - akkor is megmarad, amikor a testi élet 
megszűnik. 

Amikor Jézus az életről beszélt és azt mondta: "én 
vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal 
is, él; és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal" (Jn 
11,25-26), akkor ó az utóbbi kifejezést használta. Azt 
mondta, hogy aki benne hisz, aki hozzá tartozik, an
nak örök élete van, mert az hozzá, az Élet forrásához 
kötődik. 

Jézus testi életét is megsemmisítette a halál. De le
győzni nem tudta, mert benne a teljes élet volt. Ezért 
támadt fel, ezért győzött a halál fölött, és ezért vonta 



győzelmébe mindazokat, akik hozzá tartoznak, akik
nek földi életében megszületett az ő isteni, örök élete. 

Amikor keresztre feszítették, haláltusája legvégén, 
egy zsoltár szavaival az ajkán lehelte ki lelkét. "Atyám, 
a te kezedbe teszem le az én lelkemet!" Ez a zsoltárrész
let volt az az esti, lefekvés előtti imádság, amelyet a 
Szentírás korában minden gyermeknek megtanítottak 
a szülei. "Kezedre bízom lelkemet, te szabadítasz meg en
gem, Uram, igaz Isten!" A hosszú nap végén ezzel az 
imával tértek nyugovóra az emberek. 

Jézus utolsó szavai is ezek voltak. Tudjuk, hogy 
István vértanú, Jeromos egyházatya, Luther Márton 
is ennek az Istenbe vetett teljes bizalmat oly szépen 
kifejező imának a szavaival az ajkukon haltak meg. 
Hisszük, hogy elhunyt testvérünk is azzal a hittel és 
bizalommal ajánlotta lelkét hűséges mennyei Atyja ke
zébe, hogy csak romló-múló testének maradványait 
hagyja itt hátra, igazi lénye, igazi lényege romolhatat
lan testben, új, örök életre, örök örvendezésre támad 
fel. 

Jézusra, a meghalt, de feltámadt Isten Fiára mutat 
ez az imádság. Ő nem véd meg a haláltól, maga is vál
lalta értünk a halált, de akinek az életében ott van az 
ő lelke, aki benne hisz, azt átvezeti a halálon, és teljes
ségre, a célhoz viszi. 

Most, amikor itt állunk és búcsúzunk, akkor tehát 

abban a hitben tesszük ezt, hogy szomorúságunkban 
megszólalhat hitünk és reménységünk szava: hogy Is
ten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt, 
és így mindenkor az Úrral leszünk. 

Ezért élhet bennünk még a halál láttán is az élet 
győzelmének az öröme. 

Amikor pedig előre nézünk, saját földi utunk és 
életünk hátralévő szakaszára, melynek hosszáról sem
mit nem tudunk, akkor legyen a szívünkben ott a vágy, 
hogy mi is ezt a Jézushoz kötődő, megújult, teljes, ha
lálunk után is folytatódó életet keressük! 

Imádkozzunk, először Sík Sándor szavaival! 

"Téged Isten dicsérlek 
és hálát adok mindenért. 

Hogy ember lehettem akkor is, 
mikor az emberek nem akartak emberek lenni, 
hála legyen. 

Hogy megtarthattam a hitet, 
és megfuthattam a kicsik futását, 
és futva futhatok az Érkező elé, 
s tán nem kell a városba mennem 
a lámpásomba olajért, 
hála legyen!" Ámen. 

Most földi blicslit veszünk Maján László Testvéri.inktöl. Blicsliznak Tőle: 

gyermekei: Kati és Gyuri, és menye: Márta 
unokái: Attila, Zsófi és férje: Peti, Viktor, Orsi, Csilla éo. férje: Gyula 
dédunokája: Bulcsú 
rokonai és barátai 
a fasori Evangélikus Gyülekezet 
és mindazok, akik ismerték, tisztelték és szerették. 

"Életünk ideje Isten kezében van, ő szabja ki az időt, ő méri ki a pályát. Az idő lejárt, a pálya véget ért, Isten 
hazahívta megfáradt gyermekét. Nyugodjon békében, mi pedig őrizzük emlékét kegyelettel!" 
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