
Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt
is megtudják, hogyan éljenek.

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet
igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert
nem lesz vége szórakozásuknak.

Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt,
az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert
nemcsak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni,
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak.
Leborulók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak
pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és
örömmel indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgat-
ni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek
magányosok.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül,
hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az
öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dol-
gokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire
jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfe-
lejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások
botlásait, akkor is, ha naívnak tartják őket, mert ez a
szeretet ára. 

Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cseleked-
nének, és imádkoznak is, mielőtt gondolkodnának, mert
kevesebb csalódás éri őket.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba
vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert
Jézus nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósí-
tani valamit, mert életesebb lesz az életük.

Dr. Gyökössy Endre 42003 /
Második évfolyam

A Boldogmondások margójára (Máté 5,1-12-hez)
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Református egyszerűség 
templomainkban

Ravasz László püspök szerint a református
templom gyülekezeti hajlék, alapjában véve családi ház,
ahol a családfő maga Isten, bibliai tisztaságú, a szószék
középen álljon és előtte legyen az úrasztala, valamint a
keresztelő medence, jellemezze belső és külső vilá-
gosság. Istentiszteletünk evangéliumai tisztaságából
következik, hogy templomaink fala fehér, semmiféle kép
vagy ábrázolás benne nincs, festménynek, szobornak
nyoma sem található benne.

A reformáció egyik szemmel látható
következménye a templomok megtisztítása volt: Eltűnt a
feszület, eltávolították a kétoldalt álló szobrokat, falra
akasztott képeket és az egykor oly derűs meleget árasztó
falfestményeket, melyek leromlott állapotukban inkább
csiricsáré foltoknak tűntek. A változás így összegezhető:
homályból világosság, meghittségből szigorú egy-
szerűség, zsúfoltságból üresség.

Hogy ez tetszett-e vagy sem a kor emberének, az
ízléstől és vérmérséklettől függött.

„Az én házam az imádságnak a háza” (Mt.21,13.)
– érvényes ez kortól függetlenül s ez határozza meg mind
templombajárásunkat, mind a templom jellegét. A közép-
korban a gyülekezet inkább passzív szemlélője volt az
istentiszteletnek, amikor az ünnepélyes pillanatokban a
csengő megszólalt, az oltár felé fordultak, letérdeltek,
elrebegték imájukat, majd tovább folyt a pusmogás erről-
arról, míg a papok végezték a szertartást.
A protestáns istetiszteleti rend ezzel szemben próbálta a
gyülekezetet cselekvően bekapcsolni a liturgiába.
A templomtér egyszerűsége is azt szolgálja, hogy a
figyelem egyedül a hirdetett Igére összpontosuljon.
A modern kor irányzatai valahogy mégis rést ütöttek e
protestáns egyszerűségen. A zsúfóltságot ma nem képek
és szobrok tömkelege, hanem egymásra terített
különböző színű, mintájú és stílusú terítők, abroszok,
csipkék és varottasok adják, ezt tetőzik a templom
építészeti jellegétől idegen színkompoziciók, de a patinás
kőlapok helyett imitt-amott már a csempe is megjelent. Az
Úr házában pedig, aki a mező liliomait úgy öltözteti, hogy
Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy,
nincs helye még a legnagyobb természetességgel gyár-
tott művirágnak sem. 

Valahányszor szépíteni akarjuk templomunk
belsejét, tartsuk szemünk előtt az elődeinktől örökölt 
református egyszerűséget. SzF

„Testvér, csak szeretettel lehet szebb a világ” – énekelte a Bagatell kórus azon az ünnepi istentiszteleten,
melyet október 26-án tartottak a Vártemplomban, a Lídia gyermekotthon tíz éves évfordulója alkalmából. A hálaadás
ünnepe volt ez az alkalom. Szabó Lídia igazgató visszaemlékezett a kezdetekre. „Lazarenum azt jelenti,hogy Isten
segítő, Lídia jelentése Istentől született – magyarázta Lídia, Istentől született az a gondolat, az a vágy, hogy segíteni
kell az árvákon, és ez a vágy megszületett sok testvér, barát, munkatárs szívében. Legyen áldott Isten, hogy mindig
megsegített.” 

Isten után a sok belföldi és külföldi segítőtárs felé hangzott el köszönet. Azok felé a gyülekezetek,
nőszövetségek felé szólt a hála szava, akik sose feledkeztek meg az árvákról. Az otthon kamráját zöldséggel, krum-
plival, más élelmiszerrel látták el. Az istentisztelet keretében három kis otthonlakó részesült a keresztség sákramen-
tumában. Jelen voltak a külföldi és belföldi támogató-szervezetek képviselői, a munkatársak, a gyülekezet, akiknek
szívét a gyerekek magyar és angol nyelvű éneke vidámította meg.

Lídia = Istentől született
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A Vendég már közel

Az őskeresztyén jelszó: „Az  Úr közel”, egyszerre
volt vigasztaló és fegyelmező erő. Minden advent
emlékeztet Jézus második eljövetelére és ugyanakkor
készít az első eljövetel  ünneplésére: „Jól készítsétek útát
!A Vendég már közel!” ( 184:2 MRÉ) Amikor vendégeket
várunk, akkor készülünk a találkozásra. Ahhoz, hogy a
találkozás örömteljes legyen szükséges a készülési idő.
Amikor a vendég megérkezik, ünnep van! Az ünnepi finom
ételeket, a ruhát amit ilyen alkalommal felveszünk nem
akkor készítjük el, hanem azt megelőző nap. Aki nem
készíti el előző nap az ételt, az nincs mit egyen az
ünnepen. Aki nem készíti  el az ünneplő ruháját a nagy
vacsora előtt, nincs mit felvegyen a vacsora idején!
Naponta készülni kell a Vendéggel való találkozásra és
készülni kell a mennyei lakoma örök ünnepére, amely az
Ő visszajövetelekor kezdődik el. Mai harcaink a gonosz
legyőzésére és mai munkálkodásaink a jó gyümöl-
csöztetésére, felkészítenek bennünket a holnapi ünnepre!
Aki nem harcol ma a rosszal és aki nem munkálkodik  ma
a jóért,annak nem lesz ünnepe holnap.

A Vendég  az Úr, mert Ő ott van életünkben, a
gyülekezetekben, ismer és tudja a mi dolgainkat.
Ugyanakkor mégis „érkezik” és ünnepelni akar velünk.
Igéje által szólni kíván hozzánk, asztalához vendégségbe
hív: „Imé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghall-
ja az én szómat és megnyítja az ajtót, bemegyek ahhoz
és vele vacsorálok és ő énvelem” (Jel.3:20).
A legsürgetőbb adventi feladat: a megtérés parancsának
való engedelmesség. Így hívhatjuk be magunkhoz, kará-
csonyi énekünk szavával: „Ó, kedves vendég, nálam
szállj. Bűnömtől ne iszonyodjál, Jöjj be hozzám, te szol-
gádhoz. Szegény megtérő juhodhoz!”(191:13 MRÉ).
Addig is, míg egykor visszajön  és  minden szem meglátja
Őt  (Jel.1 7). Lelke által jelen van  Jézus életünkben
(Mt.28 20).

De vajon eljön? Mikor? Mit mondok majd Neki?
Milyennek találja életemet? „Ő visszajön, Sion, előbb,
mint véled. Felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se
érjen vádja téged, Hogy temiattad, nem látta meg Őt…”
( 419: 5 MRÉ).

Aki a Vendéget várja, aki visszajövő Urát várja,az
már a jelenben elkezd erre készülni és „díszbe öltözteti
szívét”. Menjünk Elébe, készüljünk fogadására!

Szépné Magyari Ildikó

Fekete a kő,
pereg az eső,
elesik a ló.
Meztelen a tér,
nem lepi be dér,
nem esik a hó

Népi megfigyelések

November 11. Márton
Ha Mártonkor jégen áll a lúd,
karácsonykor sárban jár a rúd.

November 25. Katalin  
Ha Katalin locsog,
a Karácsony kopog.

Ha Katalin kopog,
a Karácsony locsog.

December 24. Karácsony
Fekete karácsony - fehér húsvét
fehér karácsony - fekete húsvét.

Szövöget a köd,
fátyollal beföd,

elvész az irány…
Csalfa zene hív,
eltéved a szív,
eltéved a lány.

Ki odaki jár,
belepi a sár,
mint lapot a szó.
Ki melegen ül,
álomba merül,
semmire se jó

A toll hevesebb!
Felsír az ecset,

megremeg a húr…
Lepereg az év.
Közeleg a rév.
Közeleg az Úr.

Bede Anna
Advent

Valaki egyszer Szókrateszhez (Kr.e. 469-399) a nagy görög filozófushoz fordult:
- Valami fontosat szeretnék egyik barátodról elmesélni!
- Várj egy csöppet – vágott közbe a filozófus. – Átszűrted mondanivalódat a hármas szitán?
- Milyen hármas szitán? – lepődött meg az illető.
- Nos, jól figyelj! Az első az igazság szitája. Meggyőződtél-e arról, hogy hiteles az, amit mondani akarsz?
- Nem. De… megbízható embertől hallottam…
- Akkor bizonyosan átszűrted azt a második szitán! Ez a szita a jóság!
Enyhe pírba borult a partner arca.
- Be kell vallanom … Nem…
- Akkor bizonyosan gondoltál a harmadik szitára, hogy hasznos lesz-e nekem az, amit barátomról mondani akarsz?
- Hogy hasznos, azt éppen nem lehet mondani…
- Akkor – fejezte be a filozófus –, ha se nem igaz, nem is jó, nem is hasznos, amit mondani akarsz, tartsd meg ma-
gadnak!

A hármas szita
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Tatár Mihályné

Márták és Máriák (7.)
Udvarfalva a Maros jobb partján található,

Marosszentanna szomszédságában, a várostól 7 km-re.
Az 1567-es tizedjegyzékében 5 kapuval említik.
Eredetileg nem a mostani helyén, hanem a Maroshoz
közel, az árterületen helyezkedett el. A gyakori áradás
miatt 1786-1795 között költöztek a lakosok mai helyükre,

a templomot is ebben az időben építették. A gyülekezet
lélekszáma 800.

Nőszövetségük már a két világháború között
működött, ezt bizonyítja egy 1929-ben ajándékozott
úrasztali abrosz és 1927-ből egy bársony úrasztali terítő,
a női bibliakör ajándéka.

1990-ben alakult újjá a nőszövetség, az akkor
még odatartozó Várhegy asszonyaival együtt 190 taggal.
A tevékeny mag itt is a kisebb biliaköri közösség.
Rendszeresen tartanak bibliórát, találkozókat szerveztek
a meggyesfalvi, galambodi asszonyokkal, pénzadományt
küldtek a csucsai templom javítására; lisztet, pénzt a
zsoboki árvaháznak; lisztet, szőnyeget a kolozsvári refor-
mátus kollégiumnak; pénzadományt egy
dicsőszentmártoni szívbeteg részére. Beteglátogatáskor
igehirdetést tartalmazó kazettát visznek, látogatják a
marosvásárhelyi öregotthont. Karácsonykor a gyülekezet
idős tagjait lepik meg csomaggal; a télen elkészített kéz-

imunkákat tombolán értékesítették; könyvborítóval
ajándékozzák meg a vendégeket; az imahéten szolgáló
lelkészeket rendre vendégül látják. Ők dolgoznak, ha a
holland vendégek jönnek, vagy a gyülekezetben ifjúsági
találkozót szerveznek.
Az idén sikeresen megszervezték az egyházmegyei
nőszövetségi konferenciát, s a templomkert szép virágai
is szorgalmukat dicsérik.

Várhegy Udvarfalvával csaknem összeépült,
1999-ig ennek leányegyháza volt. A hagyomány szeriny
eredetileg a Maroson túl terült el, Oroszfája néven, de az
ellenség zaklatásai és a folyó gyakori áradásai miatt a
lakosok mai helyükre költöztek. Az áttelepüléskor itt már
kellett lennie falunak, erre enged következteni  a reformá-
tus templom, amely Orbán Balázs szerint a 13. század-
ban épült. A falu fölött emlkedő dombon védővár állott, az
akkori lakosok várjobbágyok lehettek. A vár helyére a 17.
században kastélyt, majd udvarházat építettek.

Most a reformátusok száma 206, van magyar óvodája és
összevont 1-4 osztályú iskolája.
A papilakot eredetileg más céllal a holandok építették.
Szervezett nőszövetsége az önállósodás óta nincs, addig
az udvarfalvi asszonyokkal együtt dolgoztak. Mint min-
denhol, itt is tartanak bibliaórát, a megyei nőszövetségi
zászlót ünnepélyesen fogadták és vitték Székelyvajába.
Látogatják a marosvásárhelyi öregotthont, mindig
ugyanaz a csoport asszony, mások nem szívesen szem-
besülnek az ott lakók szomorú életével.  

Az udvarfalvi gyülekezeti ház

A várhegyi református templom

A nyári szünidő és az őszi betakarítás után sok gyülekezetben
újrakezdődött a nőszövetségi bibliaóra. 

Áldott együttléteket kívánunk minden közösségnek!
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Ép testben, ép lélek

2003 október 6-10 között, Cserefalván került sor
a Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma
( RKNÖF)által szervezett egészségügyi tanfolyamra.
Huszonhárom nő,az ország tizenkét településéről, öt
felekezet képviseletében érkezett. A hétfői megnyitó al-
kalmával Soós Noémi,a Fórum elnöknője tartott áhitatot
Mikeás 5,7 alapján.
„Legyünk harmatcseppek és eső, azon a helyen ahol
Isten kegyelméből élhetünk. A  harmat és eső nem válo-
gat abban, kinek és hol tesz szolgálatot. Van küldetésünk,
Istentől.
Népek, emberek „aszályának” enyhítésére vagyunk, a
gyengék, betegek, kicsinyek szolgálatára…
A világnak türelmes és áldozatos szeretetre van szük-

sége. (pl.Florence Nightingale részvéte és ápoló munkája
nem semmisült meg a tábornokok ellenállásán és gú-
nyolódásában, harmatává lett sebesült és rokkant
katonáknak és kiindulópontjává a Vörös Kereszt munkájá-
nak). Harmat, hullj! eső szitálj!  Legyünk áldás hordozók”.

Ezt követően a résztvevők bemutatkozása
következett. Jó volt hallani honnan és miért jöttünk a tan-
folyamra: ”érdekelt a téma”, „leginkább testi, lelki
felüdülésért”, ”ismereteim gyarapítása végett”, „hitem
megerősítése”, „a szeretet gyakorlása”, „hogy másoknak
jobban tudjak segíteni”, „megismerni más felekezetben
élő személyeket, hitéletüket, szokásaikat”…

A tanfolyamon minden reggel bibliaórával kezdtük a
napot.
Az előadások témái a következők voltak: Győzelem a
stressz felett; Veszteségek feldolgozása -a gyász; Hit és
egészség-történeti ismertetés, prevenció
(betegségmegelőzés), betegséggel való küzdelem,
hogyan gyógyulhatunk meg testi, lelki, szellemi
betegségből…,
Melyek belső csendünk barátai és ellenségei?
Előadóink: Csíszér Zsuzsa pszihológus
( Marosvásárhely), Dr. Győri Gábor és felesége  Gabriella,
biatorbágyi orvosházaspár, a magyarországi Keresztyén
Orvosok Szövetségének előadója,a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem tanára, valamint Vlad Lucia
tanárnő (Kolozsvár), akik nagyon értékes, mindennapi
életünkben alkalmazható, testünkre, lelkünkre vonatkozó
fontos ismeretekkel és tanácsokkal  gazdagítottak.
Esténként volt alkalom a közös imádságra, énektanulás-
ra, beszélgetésre, ahol egymás hite által épülhettünk
hálát adva Istennek,aki mindnyájunkat szeret. 
„Különböző felekezetüek lévén, egymás ragyogásában

tudunk itt gyönyörködni, amellett, hogy tanulhatunk
egymástól és előadóinktól” - hangzott el, egyik előadás
után.

Adja Isten ,hogy amit tanultunk ,amit tapasztaltunk, azt
kisebb (családi) és nagyobb (gyülekezeti, nőszövetségi)
közösségeinkben gyümölcsöztessük, az Ő dicsőségére !

Szépné Magyari Ildikó

Az imát semmilyen körülmények között nem szabad elhagyni, illetve megszakítani, még betegség esetén sem.
Reggel, délben, délután, este és naplemente után végeztem kötelező imádságaimat. Ha otthon voltam, ez nem jelen-
tett problémát, útközben azonban az egész gyakran nehézséget jelentett. Először is rituálisan tisztának kellett lennem.
Ez azonban egyáltalán nem volt olyan egyszerű, mert ehez le kellett vennem a fejkendőmet, és fel kellett tűrnöm a
ruhám újját. Egy muzulmán nőnek azonban a nyilvánosság előtt el kell takarnia magát, és ez nem minden női WC-n
volt lehetséges. A második nehézséget az imára alkalmas hely jelentette, mert az iszlám szerint a nőknek nem szabad
férfiak előtt imádkozniuk. Allah mindent szabályozott, a nagy ügyektől egészen a testápolásig.     

(Johanna Al-Sain: Allahért harcoltam)

Azerbajdzsáni pillanatképek
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Fotó: Vajda György
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Nagyon megküzdöttem az életért
Fiatalon özvegyen maradtam két gyerekkel –

kezdjük a beszélgetést özv. Csiki Józsefné Káli Nagy
Gizellával. Nem volt diplomám, mert az uram  kolozsvári
kereskedelmi iskola elvégzése előtt feleségül vett. Ő
akkor vízaknai lelkész volt, de ott rövid ideig szolgált,
meghívták Vásárhelyre a Vártemplomba. A régi parókián
laktunk, itt született 1937-ben Boldizsár és 1942-ben
Borika.

Én egy kis faluban, Kálban születtem, édesapám
kisbirtokos volt, aki meghalt az első világháborúban.
Édesanyám a nehézségek ellenére taníttatott mind a
négyünket. Az elemi iskolát Kálban végeztem, a négy pol-
gárit Vásárhelyen, a kereskedelmit  Kolozsváron. 

Az urammal Balázsyéknál ismerkedtem meg,
ahol én a barátnőmmel teniszeztem. Ő is játszott egy
keveset, aztán hazakísért. Három évig kísérgetett,
leveleztünk, aztán házasság lett belőle.
Az uram 16 évig szolgált a Vártemplomban.
Nagyon művelt, képzett ember volt,
nyelveket ismert, a teológia két utolsó
évét Párizsban végezte,
Németországban is járt.A hivatását, de a
családját is nagyon szerette, sokat
foglalkozott gyerekeivel. Vallásórát, bib-
liaórát tartott.                      A gyülekezet
minden tagját látogatta. Már három
órakor indult, sorra vette az utcákat.
Mindenkiről tudta, hol lakik, kinek mire
van szüksége. Mondtam neki, hogy őket
jobban ismeri, mint engem. Igazi lelkész
volt, elsősorban a gyülekezete érdekelte.
Nagyon jólelkű volt. Egyszer egy utcaseprő a
ház előtt ült nagyon fáradtan, az uram behívta,
megfürösztötte, adott neki enni. Na, mondom, ki fog még
fürödni abban a fürdőkádban? Ő nem szólt semmit, de
fertőtlenítette a fürdőszobát.
Mindenkinek előre köszönt.
Miért kellett olyan fiatalon meghalnia? Sokszor tépelődöm
azon, hogy a Jóisten miért vette el, nagyobb szüksége
volt rá, mint nekünk?

Az IKÉ-vel úgy került kapcsolatba, hogy bibliaóra
volt, mind többen és többen jártak, én is mindenkit
ismertem és nagyon szerettük az egész csapattal
egymást, egyek voltunk. Úgy jöttek hozzánk, mintha haz-
ajöttek volna. Az IKÉ-sek neki óriási támaszai voltak,
amikor mások támadták. Mikor a lelkészválasztás volt,
ellepték a Vártemplom elejét és kiabálták: „Itt nem lesz
más lelkész, csak Csiki József !” (Csiki József szolgálatát
a Gecse-utcai templomban kezdte, mint segédlelkész,
akkor már foglalkozott a fiatalokkal, utána került
Vizaknára.)
Az IKÉ-sek a mostani bábszínház helyén levő épületben
gyűltek össze, munkások is voltak közöttük, papok is.
László Dezső sokat járt ide, ő ígazította a munkát. Engem
elfoglalt a család, a háztartás. Cseléd nem volt, sok
ember megfordult a házunknál.
A férfiszoba mindig tele volt, ahányzor benéztem mindig
csak fejeket láttam.

A templomból sohasem hiányoztam. Mióta

szegény Jóskám meghalt, nem tudtam többet a
Vártemplomba menni, már nem őt láttam a szószéken,
inkább jártam a Kistemplomba. Már a temető irodáján dol-
goztam, akkor is nehezemre esett a sírját látni. Nem
tudtam nézni a földet, amelyik az én uramat nyomja.
A gyerekek is szenvedtek az apjuk halála miatt.
Ki kellett költözni a lelkészi lakásból, a bástyában laktunk.
Ebbe a mostani lakásomba úgy kerültem, hogy itt laktak a
lányomék, én mondtam a lakáshivatalban, hogy Szalman
Lóránd, a vejem zenélt eleget a városnak, adjanak nekik
nagyobb lakást, mert már a gyerek is jön.
Azóta ebben a szobában lakom, nincs konyha, kamra,
csak fürdőszoba és egy kis előszoba.

Mikor özvegyen maradtam, eleinte takarítani jár-
tam az ismerősökhöz. Azután a 4-es számú
Leánylíceumban dolgoztam a könyvtárban, de onnan
hamar kimartak, mert papné voltam. Végül a

temetőgondnokságra kerültem. Sokan részvéttel
voltak, segítettek, hogy tudjam nevelni a

gyerekeket. Az irodát is én takarítottam,
súroltam a két szobát, ezért is fizettek. Boldi

akkor egyetemen volt, kellett neki a pénz.
Borika érettségi után itt végezte el az
egészségügyi technikumot. 

Huszonöt évig dolgoztam a
temetőgondnokságon, mindenkivel jó vis-
zonyban voltam, nagyon szerettek ott
engem. Kerestem a sírokat az
embereknek, együtt sírtam a sírokkal.
Most már 90 éves vagyok, mindenki

meghalt a barátaim közül. Az öregség a leg-
nagyobb betegség. A gyerekeim nagyon

sokat dolgoznak, sokat vagyok egyedül, nem
merek ma-gamban lemenni a lépcsőn, mert

rossz az egyensúlyérzékem. Egyre rosszabbul látok,
nagyon felejtek, sokszor nem jut eszembe egy-egy szó,
név.

A fényképeket nézegetem, gondolok azokra, akiket
szerettem és már nincsenek. Minden pénteken jön egy
szociális gondozónő, Emma, ő sokat segít és a gyer-
mekeim is. Szeretem a gyermekeimet, unokáimat, de már
teher nekem az élet.

Van egy vágyam: nagyon szeretnék még egyszer
Kálba elmenni, látni a szülőfalumat, mégha nem ismerek
ott már senkit.  

T.I.

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk az Isten szól: jövök.

Reményik Sándor: Csendes csodák
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Ady Endre

Kató a misén
Pompás, fehér Karácsony-éjen
Kidobta a szikrázó hóba,
Kidobta a havas semmibe
Magzatját a papék Katója.

Aztán Kató, a kis cseléd-lyány,
Szédülve, tántorogva, félve,
Ahogy illik, elment maga is
Éjféli, szent, vidám misére.

Kató gazdája, az izmos pap
S falusi nyája énekelnek:
„Dicsértessék az egek ura,
Hogy megszületett az a gyermek,“

Az a gyermek, ott Betlehemben.
Kató fölsír a papi szóra
S az a gyermek, a betlehemi,
Könnyezve tekint le Katóra.

Simon Virág

Tanácsadói központ
- nemcsak gyerekekért - 

Pétert szúrós dróttal verte meg nevelőapja, mert elvette
az asztalon hagyott aprópénzt. Ákost égő cigarettával
bélyegezték meg, mert másfél éves korában nem értette
meg, hogy mit üvölt ittas apja. Andrást három éves
korában elhagyta édesanyja, s apja, bár szerette nem
foglalkozott vele, mert egész nap dolgozott, hogy
megfelelő körülményeket teremtsen félárván maradt gyer-
mekének.
A bántalmazásnak különböző formái vannak, hiszen nem-
csak a fizikai és szexuális bántalmazás, hanem az érzel-
mi, lelki erőszak: a túlzott büntetés, a szeretetlenség, az
elhanyagolás, a keménykezű szülő uralma is mély, sok-
szor gyógyíthatatlan sebeket hagy a fejlődő gyermek
életében.
Pár évvel ezelőtt végzett felmérések szerint a gyerekek,
fiatalok 90 százalékát lelkileg, érzelmileg bántalmazták,
75 százalékukat legalább egyszer megütötték, megpo-
fozták, míg 15 százalékukat akaratuk ellenére intim
helyen érintették meg. A statisztikai adatokból az is
kiderül, hogy nemcsak a családokban, rokonságban,
hanem az iskolában is történnek olyan jellegű testi és
érzelmi fenyítések, amelyek negatívan befolyásolják a
kiskorúak fizikai, érzelmi fejlődését. A szigorú, igazságta-
lan oktatók, a csúfolódó, verekedő osztálytársak maga-
tartása egész életre megbélyegezheti a gyereket,
különösen, ha a családban is hasonló bánásmódban van

része. A bántalmazás, megfélemlítés nyomán a gyerekek
viselkedése megváltozik, kedvetlenek, erőszakosak vagy
aluszékonyak lesznek, csökken étvágyuk, lehet, hogy
nem akarnak tisztálkodni, tanulni, játszani.
Társadalmunk álláspontja: foglalkozzon mindenki azzal,
ami az ő kerítésén belül, az ő lakásában, családjában
történik. Vagyis nem szólunk rá a kisgyerekét ráncigáló
ittas apára; úgy teszünk, mintha nem hallanánk a szom-
széd kisgyerek sírását, mintha nem látnánk a kezén,
arcán levő kék foltokat. Holott felelősek vagyunk
egymásért, különösen a hátrányos helyzetben levő, kisko-
rúakért.
Mit tehetünk?
A Mentsétek meg a gyermekeket szervezet Maros
megyei kirendeltsége a marosvásárhelyi 10-es számú
általános iskolában működtet egy tanácsadói központot,
ahol elsősorban azokkal a gyerekekkel foglalkoznak,
akiknek viselkedési-, tanulási- gondjaik vannak, de a
szakemberek ide irányítják a megvert, megerőszakolt,
lelkileg terrorizált gyerekeket is. A két éve működő
központban nagyon sok gyerek megfordult már, főként
olyanok, akik túlzottan csintalanok, nem tudnak figyelni,
összpontosítani. Sajnos a központban foglalkoztak már
csúnyán megvert, otthonról elmenekült, lelkileg és testileg
összetört gyerekekkel is. Tanácsadói szolgálat is működik
itt, bárki, akinek gyereknevelési kérdései vannak, vagy
szeretné tudni, hogy mit tegyen, amennyiben gyereke
nem tanul, nem barátkozik megkérdezheti a pszicholó-
gust és a szociális munkást. Ugyanide fordulhatnak azok,
akiknek tudomása van bántalmazott gyerekekről. A
központ telefonszáma: 0265-260755.
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Juli néni, Kati néni
– letye-petye-lepetye! –
üldögélnek a sarokba,
jár a nyelvük, mint a rokka
– letye-petye-lepetye! –

Bárki inge, rokolyája
– letye-petye-lepetye! –
lyukat vágnak közepébe,
kitűzik a ház elébe
– letye-petye-lepetye! –

Weöres Sándor

Pletykázó asszonyok

Domahidi Béla
A pletykáról

Bármely betegség kezelése a kór pontos
meghatározásával, tüneteinek számbavételével, erede-
tének tisztázásával kezdődik.

A címbeli lelki nyavalya fölött elmélkedvén
(legyen szabad nekem még a kérdés tisztázása előtt ezt
a negatív minősítést használnom), rájöttem arra, hogy
nem is olyan egyszerű a pletyka fogalmának, jelen-
ségének a körülírása, meghatározása, ugyanis az nem
sorolható egyértelműen a hamis tanúbizonyság
(=hazugság) kategóriájába, mert a pletyka témája sok
igazságelemet tartalmaz(hat). Ezenfelül eléggé nehéz
szétválasztani a tények „hiteles közlését” azok
pletykaszintű terjesztésétől, és nem mindig követhető a
„távollevőkről vagy jót, vagy semmit” átfogalmazott elve
sem, mert ilyenképpen vagy nem beszélnénk egyáltalán
másról (csak magunkról?), vagy jóhiszemű takargatással
a feketét is fehérnek tüntetnénk fel, nyilvánvaló hibák,
problémák fölött szemet hunynánk.
Mi is akkor a pletyka? 

A Szentírásban a pletykáról, mint olyanról nem
sok szó esik (Károli fordításában súsárlás = sugdolózás
formában, pl: Róm. 1, 30-ban; de utalásszerűen az Ap.
Csel. 17, 21-ben, a Példabeszédek könyvében és
máshol), de olvasunk a hiábavaló, üres beszédről (a Mt.
12, 36 szerint minden hivalkodó beszédért számot ad az
ember), arról, hogy a beszéd(etek) kellemes legyen,
hasznos a hallgatóknak. Ezeknek a kijelentéseknek a
feltétele alatt már könnyebben diagnosztizálhatjuk ezt az
igen elterjedt és igen ártalmas „nyelvi” rendellenességet.

A pletyka egyik ismérve tehát az, hogy üres,
hiábavaló beszéd. Nincs benne igazi tartalom (jó
szándék, segítőkészség, bölcsesség). Nincsen tétje,
valódi célja – én „csak úgy”, felelősséget nem vállalva
közvetítem. Amolyan szellemi üresjárat, unaloműző csac-
sogás (mások ügyein, bajain való csámcsogás).
Önmagunkkal és másokkal kapcsolatos szomorú tapasz-
talatunk az, hogy baráti beszélgetéseink nagy részét az
ilyenféle értelmetlen locsogás tölti ki, mert a leglazább és
egyben a legszórakoztatóbb dolog egy nem jelenlevőről
lehetőleg lejárató és befeketítő történeteket mesélni.

A pletyka másik jellemzője az, hogy nem
hasznos, vagyis ártalmas. Senkinek nem szolgál javára:
annak sem, akiről a pletyka szól, és annak sem, aki nagy
élvezettel (és annál kevesebb szeretettel) továbbsuttogja
a bizalmas információkat. Érdekes módon a pletyka
általában valami botrányossal foglalkozik (arról ritkábban
pletykálunk, hogy a szomszédunk milyen nagy békesség-
ben él feleségével). A (lelki) hatás-visszahatás törvénye
szerint a rossz fertőz akkor is, ha mi látszólag érintetlen,
semleges állásponton vagyunk. Amire nézel átvitt és
konkrét értelemben (ne térjünk ki most az embermilliókat
befolyásoló, morális szempontból is „kikapcsoló”
pletykafilmek áldatlan következményeire!), amiről be-
szélsz, amivel foglalkozol, az határozza meg gon-
dolkozásodat, magatartásodat. Ezenkívül, miközben
mások viselt dolgait osztom-szorzom, szinte kikerül-
hetetlenül az a sunyi, farizeusi érzés kerít hatalmába,

hogy én – hála Istennek – különb, értelmesebb,
komolyabb, jobb, tisztább, igazabb, szentebb vagyok
azoknál. Jó alkalmam van tehát elfelejtkezni, másokat is
tanúként bevonva eme törekvésembe, a saját hibáimról,
tévedéseimről, gonoszságaimról. A tettetett, kezet összec-
sapó csodálkozás, adott esetben ájuldozásig menő
hüledezés jelenetei mögött megromlott óemberem
ünnepli önmagát. A pletykálkodás egyben képmu-
tatóskodás is. Továbbá ártatlan képpel ügyesen és alatto-
mosan el tudom áztatni vetélytársaimat, ellenszenves
ismerőseimet. A módszert, sajnos, mindannyian jól ismer-
jük, gyakoroljuk is. Hallottad, hogy … A pletyka gyáva
támadás is a szóbanforgó embertárs ellen.
A pletykához értelmezés szerint hozzátartozik a ferdítés, a
hozzátoldás. Ez egyik mozgató energiája, vonzereje.     A
hatás érdekében valamit hozzá kell tenni a hallottakhoz,
ízlésünk, indulataink szerint ki kell színezni azokat (a
lélektan megfigyelése szerint ebben a folyamatban nagy-
on sokat elárulunk magunkról, elfojtott érzelmeinkről). 
A pletykának ezt a légyből tevét fabrikáló vonását találóan
érzékelteti a következő, viszonyainkra alkalmazott zsidó
vicc. Két barát találkozik. Egyikük megkérdi társától: igaz,
hogy nyertél tegnap Vásárhelyen egy Mercédeszt?
A másik válaszol: igaz, csak nem  Vásárhelyen, hanem
itthon a faluban, nem nyertem, hanem ellopták tőlem, és
nem egy  Mercédeszt, hanem a Daciámat.

Hogyan lehet ezzel a többnyire lelegyintett, meg-
mosolygott, veszélytelennek tartott, ezért annál  viru-
lensebb kísértéssel szembeszállni?
A szív teljességéből szól a száj, tanítja Isten Igéje.
Szívünknek kell megtisztulnia, hogy beszédünk is tiszta
legyen. Ha másoknak másokról beszélünk: legyünk tárgy-
ilagosak, rövidek, elfogulatlanok. Az sem mindegy,
hogyan és milyen lelkülettel adjuk tovább a hallott híreket!
Ha nem tudunk valakiről szeretettel beszélni, inkább hall-
gassunk. Legyen mindig szemünk előtt a Heidelbergi Káté
ajánlása is: felebarátom jó hírnevét és tisztességét tőlem
telhetőleg megoltalmazzam és előmozdítsam.
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Ősi „mass media“
Talán a legősibb „mass media”, a társadalmi közösségekben élő egyedek kíváncsiságvágyát hivatott

kielégíteni. Mint cenzurázatlan hírszolgálat, több mint valóság-színesebb, izgalmasabb  - viszont a  „a szél fuvatlan
nem indul” elv alapján mindig tartalmaz töredéknyi valóságot is. Valóságot, mi többnyire negatív töltetű, ugyancsak a
„jó hír nem hír” elv alapján. Energiaforrása az irigység. Olcsó szórakozási lehetőség.
Ki pletykál? Mindenki, és mindenki szereti, de ugyanakkor tagadja. A pletykafészek a legjobban. A nem aktív, nem
hasznos, az eredményszegény ember foglalkozása.
Kiről folyik a pletyka? Túlnyomóan társadalmilag kimagasló személyekről, fontos hivatást betöltőkről, de nem csak. 
Mi a pletyka célja? Bebizonyítani, hogy más is gyarló, esendő, nem is érdemli meg a pozicióját, talán ÉN inkább
odavaló lennék. A pletykáló mindig magát emelné ki mások kárára.
A pletyka alapvető feltétele: legalább három személy. 
Örökzöld, az utolsó ítéletig fennmarad.
Tanács: inkább pletykáljanak téged, mint te pletykálj.Ha nem pletykálnak, már nem vagy érdekes a társadalomnak, jó
lesz önvizsgálatot tartani.

B.V.

Prágai nyár
Idén augusztus 4-14 között vezetőképző tanfolya-

mon vehettem részt Prágában. Az „Adelheid Project 3”
elnevezésű képzés anyagi feltételeit részben az Európai
Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma, a Fiatal Nők
Világszervezete, a Fiatalok Ökumenikus Szervezete
teremtette elő, a többit maguk a részvevők fizették. Nevét
egy Adelheid nevű hölgyről kapta, aki évekkel ezelőtt –
látván az egyházban, a tásadalomban, a politikában
végbemenő változásokat – felismerte olyan tanfolyamok
szervezésének szükségességét, melyek a szociális háló
kialakításában szerepet vállaló közösségek vezetőit
képezze ki. A hölgy időközben fiatalon meghalt, de tervét
Angliában, Skóciában, Hollandiában, Csehországban élő
hölgyek, különböző szervezetek képviselői tovább éltetik.
Lelkes hölgycsapat: Jill King, Margaret Clark, Rosalie
Marshall, Els te Siepe, Jirina Kozderova, Carol Pirie a
programszervező Cath Moss -gal az élen, hisznek abban,
hogy az egyházak, az alapítványok, civil szervezetek
közös erőfeszítésével lehetőség van egy együttérző tár-
sadalom felépítésére Nyugat-, Közép- és Kelet-
Európában. Nem minden esetben az anyagiak hiánya az
akadálya annak, hogy a társadalom kiszolgáltatottjain,
megvetettjein, megalázottjain segítsünk. Legfőbb gáncs a
hitetlenségünk, a szeretetlenségünk, az önzőségünk,
irigységünk.

Kelet-Európa 12 országából 14 - en vettünk részt
a képzésen. Az angol nyelv és számítógépkezelés mellett
sok hasznos dolgot tanultunk a változó európai tár-
sadalomról, a nők szerepéről, a világhálóban való
együttmunkálkodásról. Előadások és foglalkozások
részvevői lehettünk, amelyek az agresszió, a fajgyűlölet
megelőzésére, időbeosztásra, munkaszervezésre,
kiértékelésre tanítottak. Közben egymást megismerhet-
tük, játszottunk, énekeltünk. Minden napot áhítattal

kezdtünk. Ezekre az alkalmakra mindenki elhozta a saját
anyanyelvét, hitét, vallási szokásait, énekeit. Abban a fél
órában, amikor sarutlanul leültünk a földre közösen imád-
kozni, úgy éreztük, mindnyájan Jézus gyermekei
vagyunk. Na nem valami furcsa vallási szokás miatt húz-
tuk le cipőnket, a helyzet kényszerített erre. Óvodás
gyerekek játszószobájában tartottuk az áhítatokat és ide
csak mezítláb lehetett belépni.
Prága gyönyörű város. Talán Európa legszebb városa.
Óvárosa, palotái, templomai, nemrég restaurált csil-
lagászati órája, a Károly-híd turisták sokaságát vonza. De
én most nem sokat láttam ebből a Prágából, mert nem tu-
ristaként voltam jelen a
városban. Az augusz-
tusi kánikula idején, 38
oC-ot is mértek azokban
a napokban, Prágában
leginkább azt tanultam
meg, hogy közösségi
munkát csak csapatban
lehet eredményesen
végezni. Igaz, – és
sajnos – nem minden-
kinek van lehetősége
egy-egy ilyen tanfolya-
mon részt venni, de
talán enélkül is tudato-
sul bennünk valamikor
ez a felismerés, és min-
denki, adottságai sze-
rint, megtalálja aktív
helyét abban a csapat-
ban, amelyik tenni akar
egy együttérző, könyö-
rületes társadalom
érdekében.  Borsos Melinda

Szent Péter templom harangtornya



Adventi gondolatok
Olvasd:   1 Ján 4, 9

Advent eljövetelt, megérkezést jelent. Szükséges ezt mindig újra tisztázni, mert értelmezésünk könnyen félrec-
súszik és csak a várakozásra összpontosít. Ha csak a várakozásra összpontosítunk, akkor általában gondjainkra,
küszködéseinkre, embert próbáló nélkülözésre, munkanélküliségre, kicsi nyugdíjra tudunk gondolni. Szeretnénk, ha
valakinek gondja lenne ránk, de a mi elképzeléseink szerint. Hamis adventi várakozás ez. A fő gondolat, amit az ige itt
is kifejez: Isten elküldte, s köztudott, hogy Jézus elküldéséről,  megérkezéséről (mert akit Isten elküldött, az nyilván
meg is érkezett) van szó s csak ennek függvényében lehet a mi várakozásunkról szólni. 
Az eljövetel, megérkezés nyilvánvalóvá tette Isten irántunk való szeretetét, azt, hogy gondja van reánk, azt, hogy Fia
által életet nyerhetünk. Karácsony után élő és a húsvét csodáját is ismerő keresztyénekként az advent csak akkor
evangélium és isteni ajándék, ha el tudjuk hinni, hogy az élő Jézus Krisztus jelen van. Hogy Ő nem egy távollévő, és
majd megérkező Krisztus, hanem közöttünk jelen lévő, aki azt mondta: „ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ
végezetéig.“ Így lesz, lehet az adventünk ugyanolyan, mint életünk bármely napja: derűs, boldog, bizonyságtevő, mert
úgy ismerjük és úgy várjuk őt mint feltámadottat, mint mindenütt jelenvalót. Aki így ismeri Őt, az azt is tudja, hogy mit
várhat tőle: valóságos életet és az örök élet valóságát. Éljünk Őáltala.
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A Krisztus-várás emlékére ünnepeljük a kará-
csony elõtti négy hetet: ez az ÁDVENT
( az"adventus domini" ="az Úr jövetele" latin
kifejezésbõl ). A négy adventi vasárnap jelképezi
azt a négy évezredet, amely a zsidó idõszámítás-
ban a Krisztus születését megelõzi. Bod Péter
(1712-1769) tudós erdélyi lelkipásztor szerint
pedig a négy vasárnap utal arra, hogy Krisztus
Urunknak négyféle eljövetele van:
1. az idõk teljességében testben jött el
2. megtérésünk alkalmával a szívünkbe költözik
3. halálunk óráján értünk jön
4. az utolsó ítéletben ítélni jön élõket és holtakat
Német protestáns szokás az adventi koszorú
készítés.

Advent Ismert versekből idézzük a következő
sorokat. A kipontozott helyre be kell írni
a rímelő szavakat.
1.

Vége van a nyárnak,
Hűvös szelek……
Nagy bánata van a 
Cinege…………..
Szeretne elmenni,
Ő is útra………..
De cipőt az árva
Sehol se tud……

Mi a vers címe?  Ki írta?

2.
Kerek erdő hosszú útja,
farkas futja, nyuszi ………
Megkergetik egymást éppen
árkon, bokron, mezőn, …….
Ám a vadász, ha meglátja,
ő is kész  a ……………..
harmadiknak szalad hátul,
csak úgy nyög a nagy…..
Ki kit fog meg - majd meglátjuk.
Van puskájuk, van gyors………

Mi a vers címe? Ki írta?

Hogyan lesz a körtébõl nyúl?

Itt van egy körte. Ilyet talán mindenki tud rajzolni. Aztán, ha
már ezt meg tudja rajzolni, semmi sem könnyebb, mint egy
második kis körtét rajzolni bele.
No ebből a két körtéből már könnyű nyulat csinálni. A két
körte szára lesz a két füle. A kisebbik körte lesz a feje. A nagy-
obbik körte lesz a teste. Még csak két kis lábacskát rajzolunk
neki, meg egy pár szál bajuszt, s készen a nyulacska. 

Az oldalt szerkesztette: Czirmay Izabella
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Szabó István
Utoljára

Ferenc bácsi egy téli vasárnapon tekintélyét is
eljátszotta a család szemében. Már régóta nem vették
komolyan sem fiai, sem az unokái, szavára ügyet sem
vetettek, még a tizenhárom éves Katica is felülről kezelte
az öreget, néha rá is pirított, mintha ő lenne a felnőtt,
nagyapja pedig éretlen és oktondi gyerek. S akármit bíz-
tak rá, nem tudta jól elvégezni; ha dologhoz nyúlt, mindig
gyönge pirongatás lett a vége. Az öreg ilyenkor megszé-
gyenülten vonult el egy sarokba bánatával. Pedig nagyon
szerette volna hasznossá tenni magát, hiszen azon kívül,
hogy nyolcvan elmúlt, nem volt semmi baja, még tudott
mozogni, s meglátta a munkát – de a fiatalok nem
engedték nyúlni semmihez.
Ferenc bácsi nyugtalanul tengett-lengett köztük, rosszul
érezte magát a tétlenségben. De egy vasárnap este
Gizella a menye, moslékkavargatás közben így szólt a
konyhában ténfergő öreghez:
- Összeszedhetné odakint  a tojást, édesapám. Mindjárt
sötét lesz, s még annyi a dolgom.
Ferenc bácsiba mintha visszaköltözött volna az élet.
Boldogan kezdett nyüzsögni, szinte lámpaláza volt, hogy
végre neki is adtak valami munkát. Ügyetlen buzgalom-
mal kapkodta magára a télikabátot.
- Hol a kisvéka?
- Annak a két-három darabnak? Be tudja hozni a
markában is – mondta az asszony, s már szaladt kifelé a
moslékkal.
Ferenc bácsi körülnézett a konyhában, de mivel a
kisvékát nem látta sehol, motyogva és élénk igyekezettel
kicsoszogott a házból. 
Meggörbülve, mintha a földet szagolná, keresztülvágott
az udvaron  a fészer felé, ahova tojni jártak a tyúkok.
Buzgón cipelte öreg, rozoga testét s két karjával még
evezett is, hogy gyorsabban haladhasson.

A menye utánaszólt:
- De össze ne törje ám a tojásokat!
Ferenc bácsi sértődötten legyintett, s megtörölte orrát a
kabátja ujjával. A fagyos januári este kicsalta még a
könnyeket is, testét azonnal átjárta a hideg, ujjai meggém-
beredtek. Remegő szájjal motyogta: - A fene ezt az időt!
De nem zúgolódás volt ez, inkább elismerő bók a télnek,
s benne az az öröm, hogy azért is idekinn mozog végre.
Befordult a fészerbe, ahol már elég sötét volt. Szűk
helyen kellett mozognia. Átpréselte magát a szekéroldal,
meg a falnak támasztott borona között. Keze már nyúlt a
sarokban derengő fészek felé, hogy van-e benne tojás.
Nem látta, mert boronafogak meredtek az arcába, s a
fejét félre kellett előlük fordítania. Szuszogott, nyújtogatta
a kezét. Hogy a tyúkféle nem gondol arra, vajjon elférnek-
e gazdái is ott, ahol ő be tud mászni!
De nem csüggedt. Csontjai nyikorogtak míg elérte a
fészket. Micsoda? Négy tojás? Nem akart hinni a
kezének, többször végig tapogatta a szalmát, mindenhon-
nan négy darab!   
Boldogan szedegette elő a tojásokat, s bár reszketett a
hidegtől, most nem törődött vele. Közben hallotta, hogy a
kutya élénken ugat valakit az udvaron, talán látogató jött,
vasárnap esti látogató. 
Áthúzott a másik sarok felé, s közben tarkóját beleütötte a
fölfelé meredő taligarúdba. Szitkozódott, de azért nem
volt mérges igazából. Pelyva hullott a gallérja alá, nem
érezte, drót akadt a kabátjába, s leszakította a nemrég
odacsapott foltot, nem törődött vele. Szeme az új fészekre
tapadt.
Abban is fehérlett három tojás. S míg balkezével óvatosan
melléhez szorította, amit a másik fészekből szedett össze,
jobbkezével e hármat halászta elő. Orrahegyén nagy,
ezüstös csöpp remegett, nem tudta letörölni, magától nem
szakadt le. Ujjai kékre merevedtek a hidegtől.
Kikecmergett a fészerből, magához szorítva a hét tojást –
több nincsen, de ki hitte volna, hogy ennyi is akad? Két-
három darab, mondta a menye. Lám, nem kettő-három,
hanem hét. Mégis jó lett volna megkeresni a kisvékát. 
A maga igazától eltelve megindult a ház felé. Jócskán
besötétedett, odabenn már égett a lámpa. Két keze majd-
nem megfagyott a tojásokon, szemét elborították a hideg-
facsarta könnyek, alig látott, orrahegyén pedig makacsul
remegett az a jókora fehér csöpp, s nem akart leszakadni.
Hogyan törölje le? Majd odabent – gondolta s buzgón hal-
adt zsákmányával az udvaron, csontjai remegtek, úgy
átjárta testét a január kemény fagya. Ujjait már nem is
érezte, csak el ne ejtse a tojásokat. Jó lenne most a kisvé-
ka. De már mindössze tíz lépés az ajtó. Gémberedett
szája boldog mosolyra húzódott: milyen nagyot néznek
majd odabenn. Csoszogott, csoszogott,
nyolcvanesztendős dereka még jobban meggörbült az
igyekezettől. Az ajtóban majdnem megbotlott az eléje
törleszkedő kutyában, be akart surranni a melegre.
- Menj innen – mondta neki aggodalmasan – menj innen,
Fuxi!
Félően szorította magához a tojásokat. A kilincset a
könyökével nyomta le. Azután belépett és körülnézett a
konyhában. Már együtt volt a család s egy idegen fiú is ült
az asztalnál, a kis Katica mellett. Ferenc bácsi már több
ízben látta itt a fiút, de nem tudta kicsoda. Ferenc bácsi
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Savanyú káposzta – gyógyfüvekkel

Állítólag a Dunántúl területeire vezényelt római légiósoknak köszönhetjük a konyhaművészet egyik fontos a-
lapanyagát, a savanyú káposztát. Mint sok nagy „felfedezésben”, ebben is jelentős szerepe volt a véletlennek. A
Pannónia felé tartó sereg a hosszú menetelésre kellő mennyiségű élelmet, egyebek közt jókora halom káposztát vitt
magával. Az úton a nagy meleg és a zötykölődés nyomán a káposztafejek erjedésnek indultak és megsavanyodtak.
Az éhes katonák mindezekkel nem törődtek – belekóstoltak a „romlott” káposztába, s fölöttébb ízletesnek találták. Az
új étek híre hamarosan eljutott Rómába. A tehetősebb polgárok káposztával telt puttonyokat akasztottak rabszolgáik
nyakába és addig járatták velük a hepehupás utcákat, míg rakományuk kellően megerjedt. 
A savanyú káposzta karrierje még gyorsabbá vált, amikor kiderült, hogy nem csak pikáns, kellemes ízéért, hanem
magas vitamintartalmáért is érdemes fogyasztani. James Cook kapitány a rettegett skorbuttól védte meg segítségé-
vel tengerészeit, de azóta tudjuk, hogy védelmet nyújt tucatnyi más kellemetlen, veszélyes kór ellen is.
Azt talán sok tapasztalt háziasszony sem tudja, hogy viszonylag csekély fáradsággal házilag is készítható savanyú
káposzta - méghozzá többféle változatban, attól fügően, hogy ki milyen betegségre keres gyógyulást. Fölszerelés sem
igen kell hozzá, csupán a boltokban manapság ismét kapható, kifejezetten savanyításra szolgáló néhány cserépedény.
(Hiányában azonban megteszik széles szájú beföttesüvegek is.)

Dr. Bukovinszky Julianna természetgyógyász receptje szerint a legyalult káposztát kell legalulra tenni, majd
arra néhány szárított paprikát és így váltogatva töltsük meg az edényt vagy az üveget. Legfölülre tegyünk babérlevelet
és egy tisztára mosott kőnehezékkel leszoríthatjuk az érlelődő káposztát. Egy liter vízhez egy evőkanál sót adva
öntsük föl az edényt, végül attól függően, hogy milyen betegség ellen fogyasztjuk, tegyünk a káposztához gyógy-
növényeket, magokat.

Íme, az alkalmazandó gyógyfűszerek: torma (hörghurutra), babérlevél (makacs köhögésre), kapor (ideges fe-
szültségre), kömény (bélgörcsre, étvágytalanságra), fehér
mustármag (reumára, különféle fertőzésekre), borókabogyó
(gyomor- és epebántalmakra), tárkony (magas vérnyomás-
ra). Az otthon savanyított káposztát cukorbetegek is
fogyaszthatják. A vérszegényeknek kivált fekete kenyérrel
és dióval jó hatású, a renyhe bélműködésben szenvedők
pedig káposztalével enyhíthetik panaszaikat.
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már nem ismerte a fiatalokat. 
Ügyefogyottan állt az ajtóban. Erre nem számított, s most
nem tudta, mit csináljon. Kékrefagyott két keze a tojá-
sokhoz tapadt, orrahegyén csillogott az a fényes gyöngy,
szippantott egyet, de mi haszna? A család meg
bosszúsan nézett rá, Katica lesütötte a szemét a fiú mel-
lett.
Az ünneplőruhás fiú felpattant, s odalépett az öreghez.
- Jó estét Ferenc bácsi – mondta barátságosan, s a kezét
nyújtotta. Az öreg meglepődött. Vele már nemigen szok-
tak kezetfogni a látogatók.
Közben a fiú észrevette, hogy a vénember jobbja nem
szabad, s visszaejtette üdvözlésre nyújtott kezét.
Csakhogy már Ferenc bácsi keze is megmozdult a fiú
felé.
Négy puha kis csattanás a konyha kövezetén. A fiatalem-
ber hátraugrott, de hát későn. A tojások ráfröccsentek
sötétkék nadrágjára. Nézte, aztán úgy tett, mintha semmi
sem történt volna. Legyintett, mosolygott. Katica föl-
sikoltott, majd halkan elsírta magát. Ferenc bácsi fia,
János, káromkodott az asztalnál, az asszony felugrott:
- Nahát – mondta a toprongyosan és dermedten álló
öregembernek – nahát, édesapánk!
- Semmi, semmi – mondogatta a fiatalember. Rá sem
mert nézni a nadrágjára.
- Katica, valami ruhát áztass be – szólt vörös szégyennel

az asszony –, ne haragudj, Laci. Majd valahogyan... –
meleg vízzel megpróbáljuk.
- Nem számít, Gizella néni – hadarta a fiú.
- Nagyapa – zokogott fel Katica, és dühödt kis szemét
eltakarta kezefejével.
Ferenc bácsi rémülten állt, kék szeme sorrajárta a többiek
arcát. Lesújtó harag tekintett rá mindenfelől. Görcsösen
szorította a maradék három tojást. A fiú meg mosolygott
kínjában, s ilyensmit dadogott:
- Nem, nem számít, hiszen… Majd benzinnel én is…
Az öreg kicsire húzta magát a szemek verése alatt.
- Már ezt sem lehet rábízni – csikorgott arcába a fia –
menjen onnan az ajtóból! És törölje meg az orrát.
S míg az öreg elvonult a homályos sarokba, ahol az ő
helye van, úgy nézett utána, mintha fel akarná falni.
Katica sírása nem akart csillapodni. A fiú leült melléje és
ügyetlenül vigasztalta.
- Mutasd – szólt Lacinak. A fiú szégyenkezve nyújtotta elő
lábait. – Nahát – csodálta és sápadtan kezdte törölgetni a
jókora sárga foltokat -, már csak szégyent tud hozni az
ember fejére.
- De hát nem tehet róla – mondta Laci.
A kislány nem mert odanézni, hogyan szorgoskodik az
anyja. A sarokban pedig, ahová az öreg gyorsan elhúzó-
dott, olyan csöndesség honolt, mintha Ferenc bácsi már
nem is lélegzett volna.


