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VALAMIÉRT SOSEM A TERVEI SZERINT ALAKULT AZ 

ÉLETE: TÖRTÉNETI ANTROPOLÓGUSNAK KÉSZÜLT, 

EGY VÁRATLAN LÉTSZÁMSTOP AZONBAN MEGAKA-

DÁLYOZTA, HOGY EZEN A TERÜLETEN HELYEZ-

KEDJEN EL, ÍGY FORDULT A BOTANIKA FELÉ. JÖTT 

AZTÁN EGY MÁSIK SORSFORDULÓ, A MEGTÉRÉSE.

Az emberek szeretnek tervezni, amivel nincs 
is gond, de mindent nem láthatunk előre. Én is 
utólag kaptam meg a válaszaimat. Sosem voltam 
magamba zuhanó típus, viszont oda, ahol most 
tartok, kudarcokon is átvivő, hosszú út vezetett. 
Konfirmáltam, vallásos voltam, de úgynevezett 
kultúrkeresztyén. Azt a szép, tisztes polgári életet 
éltem, amelynek szinte kötelező eleme a temp
lomba járás és a rítusok követése. Csak hát nem 

mindegy, hogyan ülünk a padban: füldugóval 
vagy nyitott szívvel. Már a harmincas éveimben 
jártam, Vácrátóton éltem a férjemmel, aki a bota
nikus kert vezetője volt. Hat év alatt négy lányunk 
született. Ennyi pici gyerek mellett nem tudtunk 
aktív gyülekezeti életet élni, és akkoriban az ige
hirdetéseket nem lehetett az interneten követni. 
A férjem unokahúga viszont vasárnaponként 
Cseri Kálmánt hallgatta Pasaréten, és időnként 
elküldte nekem a prédikációkról készült kazet
tákat. Én pedig – bármilyen furcsán hangzik is – 
mosogatás közben kezdtem hallgatni őket. Ekkor 
indult el az a lassú, de nagyon szép folyamat, 
amelynek a végén rájöttem, hogy ezentúl semmit 
sem akarok Isten nélkül tenni az életemben.
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Nem tudhatjuk, mikor adja az Úr az életünkbe azt 
a feladatot, amelyet nekünk szánt – vallja Fráter Erzsébet 
biológus. Az ő pályája bizonyság arra, hogy az isteni 
gondviselés mennyire előre nem látható módon 
alakíthatja sorsunkat. A Biblia növényeiről és ételeiről 
szóló könyvek szerzőjét munkahelyén, a vácrátóti 
Nemzeti Botanikus Kertben látogattuk meg.
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„Amit az Úr ad a szívünkbe,  
azt át kell adnunk”
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HÁZIMUNKA KÖZBEN TÉRT MEG?

Tulajdonképpen igen. A gyerekek még kicsik 
voltak, későre járt, mire mind a négyen ágyba 
kerültek. Altatás után még várt rám az aznapi 
mosogatnivaló. Ez a fajta házimunka kifejezet
ten automatikus folyamat, úgyhogy gondoltam, 
beteszek mellé egy kazettát. Aztán meghallgat
tam egyet másnap is, majd egyre rendszereseb
ben. Eljutottam oda, hogy már vártam a mo
sogatást, és amikor időm engedte, olvastam is 
Cseri Kálmán tematikus igehirdetéseit. Az egyik 
ilyen kis füzet Nikodémus történetéről szólt, 
Újonnan kell születnetek címmel. Ledöbbentem. 
Mi az, hogy kell? Hogyan? Valami másról van itt 
szó, mint amit eddig gondoltam Jézus Krisztus 
követéséről, vagyis a keresztyénségről? A kiad
vány sorai pontosan ezekre a kérdésekre adtak 
választ. Miközben olvastam és gondolkoztam, 
valami átfordult bennem. Isten mindenkihez 
egyénileg közelít. Esetemben a tudományos 
szemléletemet, a kíváncsiságomat használta 
arra, hogy megismerjem őt – csak megvárta, 
amíg felismerem a bűneimet, és átadom neki 
a kormányt.

HOGYAN VÁLT KÖNYVEKKÉ EZ AZ ÉLMÉNY?

Véletlenül sem úgy, hogy egyszer csak talál
tam egy cetlit „Légy szíves, írd meg A Biblia 
növényeit!” felirattal. Először is tudni szerettem 
volna, milyen az igazi keresztyén, azaz Krisztust 
követő ember élete, gondolkodása. Kerestem egy 
bibliaiskolát, beiratkoztam a Biblia Szövetség, 
majd a Fiúság Akadémia iskolájába, és már hívő, 
kultúrtörténettel is foglalkozó botanikusként 
végigolvastam a Szentírást. Ekkor ébredtem rá, 
hogy a Bibliában írottaknak milyen jelentéstöbb
letük van. Vegyük például a mirhás bort, amit 
Krisztusnak adtak a keresztre feszítés előtt. Egy
fajta kábító-, fájdalomcsillapító szerről van szó, 
mirhagyantát kevertek a borba. Ezt az igen drága 

italt a jeruzsálemi asszonyokból álló irgalmas 
közösség vitte az elítélteknek, hogy megkönnyít
sék a szenvedésüket. Az evangéliumi történetben 
azt olvassuk, hogy Jézus nem fogadta el. Aki nem 
ismeri a fogalom jelentését, az esetleg félreérti 
e részletet, vagy elsiklik felette. Márpedig Jézus 
azért utasította vissza a mirhás bort, mert tiszta 
tudati állapotban akarta értünk vállalni a szen
vedést, a rettenetes fájdalmat. Az első cikkeimet 
a témáról az őrbottyáni gyülekezeti újságba 
írogattam, majd kaptam egy telefonhívást, hogy 
a Mária Rádióban szívesen beszélgetnének velem 
a munkámról és az életemről. Az interjú után fel
vetődött a kérdés, mi lenne, ha készítenénk egy 
sorozatot a Biblia növényeiről. Ez óriási kihívás 
volt. Nekiálltam, és egy zöld ceruzával aláhúz
tam, kikutattam a Bibliában szereplő összes 
fellelhető növényt. Tizennégy hónapon keresztül 
készítettük a műsort önkéntes alapon, az egyik 
lányom volt a riporterem, egy másik lányom 
pedig a stúdiós. Mire a végéhez értünk, kirajzo
lódott az újabb cél: az összegyűjtött anyagot jó 
lenne könyv formában kiadni.

MŰHELY



2021. DECEMBER – 2022. JANUÁR 163

A SZÖVEG MELLETT RENGETEG KÉPI ILLUSZTRÁCIÓT 

TALÁLUNK A KÖNYVEIBEN, AMELYEKET MIND ÖN 

KÉSZÍTETT.

Két nagyobb utam volt a Szentföldön, amit 
végigdokumentáltam. Az említett rádiós műsor 
évében egy baráti házaspár Izraelbe készült, és 
szóltak, hogy felszabadult egy hely a csoportban. 
Igazi lelki út volt, amely során Messiás-hívő zsi
dók vezettek minket. Bejártuk a Galileai-tenger 
környékét, voltunk Názáretben, Jeruzsálemben, 
viszont a délebbi, sivatagi részek kimaradtak. 
Két évvel később jött egy újabb lehetőség, az 
öcsém is velem tartott, egy alternatív utazó-
csoporttal bejártuk a még nem látott, fontosabb 
ószövetségi helyeket. Így már be tudtam mutatni 
az üdvtörténeti helyszíneket a választott nép 
honfoglalásától Jézus koráig. A botanikus kerti 
felvételeim és a közép-ázsiai utazásaim gazdag 
képanyaga a hagyományos életmódról szintén 
sokat segített a fotók összeállításában. Amikor 
2017 karácsonyára megjelent a könyvem, a szí
vem tele volt hálával. Isten rakta össze nekem 
így, én csak utaztam vele.

TAVALY KARÁCSONYRA PEDIG ELKÉSZÜLT A FOLY-

TATÁS, A BIBLIA ÉTELEI. HIÁNYÉRZETE VOLT?

Az evés minden embert érint. Én pedig a Biblia 
szövegére, jelképrendszerére támaszkodva 
bemutatom, hogy több ezer évvel ezelőtt milyen 
szerepe volt ennek az alapvető tevékenységnek. 
Már az első könyv kutatási folyamata során 
feltűnt, hogy a Szentírásban messze a leggya
koribbak az étkezéshez kapcsolódó növények. 
Végül három, a könyv tematikáját is meghatá
rozó fogalomkör rajzolódott ki: a bor kapcsán 
a szőlő, a kenyérkészítés okán a gabonák – több 
mint ezer említéssel –, valamint az olaj bogyó 
és az olaj témaköre. Ezek voltak a bibliai idők 
mezőgazdaságának legfontosabb elemei. Emel
lett biológusként kifejezetten kikívánkozott 

belőlem, hogy az állatokkal, állattenyésztéssel is 
foglalkozzam, hiszen az is hihetetlenül gazdag 
témakör.

MANAPSÁG RENGETEGFÉLE ÉTKEZÉSI IRÁNY ÉS 

DIVAT LÉTEZIK, A FOGYÓKÚRÁS MÓDSZEREKRŐL 

NEM IS BESZÉLVE. MIÉRT LEHET ÉRDEKES SZÁ-

MUNKRA A BIBLIA ÉTKEZÉSI KULTÚRÁJA?

Az ókorban az étkezésnek központi szerepe volt, 
viszont nem szabad általánosítani, sematizálni. 
Ugyanúgy jelen volt az éhínség, a böjt, mint a túl
zásba vitt fogyasztás. Pont Jézus kora, az első 
század volt a Római Birodalomban a hatalmas 
evések, konkrétan zabálások időszaka – nézzük 
meg például a Fellini-Satyricont. Ami különösen 
érdekessé teszi az akkori időket, és jó össze-
hasonlítási alapot ad, az az életritmus, a másfajta 
életszemlélet. Gondoljunk csak bele, hogyan 
jelennek meg a bibliai történetekben a lakomák, 
a vendégvárások vagy éppen a böjt. Az étkezések 
hosszú előkészítést igényeltek, hiszen akkor 
gyúrták a tésztát, vágták le a hízott állatot, nem 
sajnálták rá az időt, megadták a módját a ven
dégségnek. Furcsa ez a gyorséttermek világában. 
A böjtnek pedig fontos üzenete volt: legyél hálás 
azért, hogy van mit enned. A könyvemben is 
felteszem a kérdést, vajon milyen böjti ételeket 
ismerünk a Bibliában. A válasz egyszerű: sem
milyet. A böjt azt jelenti, hogy nem eszel. Nem 
azt, hogy kiokoskodom, hogy húst most nem, de 
halat azért fogyaszthatok. Mi egyébként kará
csonykor sem eszünk halat, pedig erre mintha 
a szenteste kötelező elemeként tekintenének 
– noha nem ezektől a megrögzött szokásoktól 
lesz meghitt az ünnep. Más fontos dolgokra is 
tanítanak minket a bibliai étkezésekről szóló 
történetek: a mértékletességre, illetve arra, hogy 
természetes és helyi forrásból étkezzünk. Ha ma 
is ezeket az elveket követnénk, kevésbé lennének 
táplálkozási problémáink.
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„Fontos dolgokra tanítanak minket a bibliai 
történetek: például a mértékletességre vagy 

arra, hogy természetes forrásból étkezzünk”
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A NÖVÉNYEK ÉS AZ ÉTELEK UTÁN TERVEZ MÁS 

JELLEGŰ KÖNYVET IS?

Terveim mindig vannak, így a bibliai könyvek 
folytatására is. Még egy téma tenné teljesebbé 
az anyagot, ez pedig a mindennapi élet az új
szülöttkortól az időskorig. Kifejezetten érdekes 
az ókori emberek közlekedése, ruházkodása, 
az egészségügy. Kicsit talán már távolabb visz 
a biológusi tanulmányaimtól, de ez is fontos 
része a Bibliának.

MINTHA EGYRE KÖZELEBB KERÜLNE EREDETI 

ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETÉHEZ, AZ ANTROPOLÓGIÁ-

HOZ. A KÖNYVEIVEL PEDIG AZ EMBEREK KÖZELEBB 

KERÜLHETNEK A BIBLIÁHOZ. JÓL SEJTEM, HOGY EZ 

EGYFAJTA MISSZIÓ?

Természetesen. Ugye milyen szépen összeér 
minden? A könyveket nem pusztán botanikus
ként írtam: bennük van a személyes bizony
ságtételem. Szeretném, hogy az olvasó érezze, 
többről van szó, mint az ókorral kapcsolatos 
ismeretterjesztő irományokról. A könyvek címe 
is azért lett ilyen rövid, kicsit talán felszínes, 
mert ezáltal remélhetőleg olyanokhoz is eljut 
majd, akik kevésbé nyitottak a hitéleti dolgokra. 
Ezért is örülök, hogy a Scolar Kiadó egyetérté
sével – amely mindenben támogat – az általam 
választott igeversek is helyet kaptak a leírások 
mellett. Szokták mondani, hogy a Biblia jó vastag 
könyv, ne üss vele fejbe senkit. Amit viszont az 
Úr ad a szívünkbe, azt át kell adnunk a többiek
nek. Mindenki a talentumaihoz mérten.

A TUDOMÁNYOS KÖZEGBEN HOGYAN FOGADTÁK 

A BIZONYSÁGTÉTELÉT?

Őszintén megmondom, hiányoltam a vitát, akár 
az ateista meggyőződésű ellenvetéseket. Senki 
nem jött oda hozzám, hogy efféle párbeszédet 
folytassunk, pedig örültem volna neki. Meg-
lehet, a hamis toleranciára való törekvés miatt 
most nincs itt a hitvitáknak az ideje. Egy-két 
kollégámról azonban kiderült, hogy hívő ember, 
megvette az írásaimat, beszélgettünk róluk. 
Munkahelyemen, az Ökológiai Kutatóközpont
hoz tartozó Nemzeti Botanikus Kertben pedig 
létrejöhetett egy tizenkét állomásból álló tanséta 
a Biblia növényeiről.

MIT MONDANA, HA VITAHELYZETBE KERÜLNE?

A saját történetemet mesélném el. Sokáig, még 
a megtérésem után is gátlásos voltam, úgy 
gondoltam, kutatóként másképpen kell átadnom 

a gondolataimat: teológiailag jól felépítve, az igé
ket pontosan idézve. Aztán rájöttem, hogy nem 
ebben áll a feladatom: azt tudom elmondani, ami 
velem történt, hiszen a saját életünk a leghitele
sebb forrás. A könyveim talán inkább a társada
lomtudomány körébe tartoznak, viszont az olyan 
kérdések, mint a teremtettség, a föld sorsa átfe
dést jelentenek a természet tudománnyal. Ezek 
ma egyre súlyosabb kérdések, s gyökeresen el
térő választ fogalmaz meg rájuk egy keresztyén 
és egy nem hívő ember. Én azt az álláspontot 
vallom, hogy hiába okoskodunk, nem mi fogjuk 
megmenteni a földet, hisz Isten az ura a történe
lemnek is, a természetnek is. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy a kutatónak nincs feladata, hogy az 
embernek nincs felelőssége, hiszen ez a hitünk 
egyik meghatározó eleme. A hatalmas különb
ség abban rejlik, hogy ha az én lelkiismeretem 
Isten uralma alatt van, akkor bánt, ha pazarlóan 
élek. Megbecsülöm és védem a természetet, de 
közben teljesen nyugodt vagyok a föld sorsát 
illetően. Így nem leszek sem klímaszkeptikus, 
sem pedig ökodepressziós.

A TEREMTETT VILÁGHOZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS 

MELLETT A CSODÁK BEFOGADÁSA IS KÉRDÉSEKET 

VET FEL. OTT VAN PÉLDÁUL A MANNA, A PUSZ-

TÁBAN VÁNDORLÓ IZRÁEL ELEDELE ISTENTŐL. 

EZ IS OLYAN DOLOG, AMIRE ÉRTELMETLEN LENNE 

RACIONÁLIS MAGYARÁZATOT KERESNI?

A manna és az ehhez hasonló csodák tanítják 
az én botanikus énemet alázatra. Ezek az isteni 
gondviselés jelei. Nem azért nem tudjuk megfej
teni őket, mert még nem elég emelkedett a tu
domány, vagy nincs hozzá megfelelő eszköztá
runk – ehhez az eszköztárhoz mi sosem fogunk 
hozzáférni. „Tükör által homályosan” látunk, 
nem tudhatunk mindent, még csak azt sem, 
mikor adja az Úr az életünkbe azt a konkrét 
feladatot, amelyet nekünk szánt. Nekem például 
az ötvenes éveim végén adta. Legyünk türelme
sek, ha az ő igazságát keressük, mert „aki keres, 
talál; és aki zörget, annak megnyittatik”. 
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