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Az 1948 nyarán államosított iskolák közé tartozott a
marosvásárhelyi Református Kollégium is, melynek nemcsak
épületére, de minden ingó és ingalan vagyonára, valamint
oktatási rendszerére, szellemi hagyatékára a román állam tett
szert.

56 évi kommunista és posztkommunista rabság után 2004
májusában, miként arról a rádióból, televizióból és sajtóból is
értesülhettünk a  Református Egyháznak visszaszolgáltatták
csak magát az iskola épületét, melyben jelenleg a Bolyai
Farkas líceum és az 1994-től engedélyezett Református
Kollégium, új adott nevén a Református Teológiai líceum
működik.

A hír örömmel töltötte el nemcsak református hitű testvérein-
ket, de az egész romániai magyarságot is. Köztük engem is, aki
ennek az épületnek falai között töltöm, élem életem, immár 66
éve.

Ez a 66 év nem telt el nyomtalanul és sok mindenre jóleső
érzéssel, kellemes emlékként gondolok vissza, míg a rosszakat
próbálom felejteni.

A visszaemlékezések legtöbbjében a valóságot megszépítő,
az ifjúkor hajnalának rózsaszín ködéből felelevenedő emlékek
nyomulnak előtérbe, majd a meglettkor harcainak
sikerélményei jutnak kifejezésre. Az időskor komorabb
árnyalatú képei a hivő ember lelkében nem kavarnak lázadásos
gondolatokat.

Mint falusi, nem “minden hájjal megkent” /ahogy Pálfi Antal
tanár úr mondogatta/ első gimnazista, “fika”, kerültem a
Református Kollégiumba az 1930-as évek elején. Áldott emlékű
szüleim minden tőlük telhető jóval felpakoltak és a lelkemre
kötött jótanácsokkal elláttak.

Édesanyám könnyei peregtek már napokkal előtte, hogy a
szülői ház kapuján kiléptem és mondogatta, hogy drága gyer-
mekem legyél jó, szófogadó, mint itthon is voltál. Szégyent ne
hozz a fejünkre, mert úgy érzem, hogy te már nem sokáig leszel
közöttünk.

A búcsúzás fájdalmas pillanatai akkor következtek igazán,
amikor édesapám is az iskola udvarán megölelt és tőle nem
szokott remegő szavakkal mondta: legyél szófogadó, igazsá-
gos, becsületes és tanulj jól, hogy az iskola és tanárai büszkék
legyenek rád.

Eddig magamra, egyedül, soha nem maradtam. Most úgy

Megint miénk 
a Református Kollégium épülete

Dr. Ágoston Albert
(Folytatás a 9. oldalon)
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Ravasz László

A Reformáció mai tanítása
(részlet)

Ma a gyülekezet jelentősége sokkal inkább előtérbe nyomul, mint az apostoli
kortól kezdve bármikor. Az egy, szent és egyetemes egyházat a gyülekezet
konkrét valóságában szemléljük és találjuk meg. Sőt az egyháznak
gyülekezeten kívüli szervezete csak akkor élő valóság, ha mint gyülekezet tud
élni; ha nem, akkor absztrakció, vagy hatalmi szervezet. A gyülekezet az a
hely, ahol Krisztus az ő népével találkozik és közöttük, felettük uralkodik. Itt
folyik le az igehirdetés, az élő Úrnak az a beszéde, amellyel állandóan hív,
összegyűjt, újjászül, vigasztal és megszentel magának egy kiváltképpen való
népet, a lelki Izráelt, az egyházat. Ebben a körben megy végbe a communio
sanctorum, a szentek egyessége, szeretetben és szolgálatban, bizonyságtétel-
ben és kölcsönös fegyelmezésben. Ez a közösség az úrvacsorában jut
tökéletes kifejezésre. Aki nem tagja az úrvacsorázó gyülekezetnek, annak
legfeljebb csak a fél lába lehet keresztyén. Vonjuk le ebből azt a tanulságot,
hogy ahol igehirdetés van, ahol a sákramentumokat kiszolgáltatják, ahol a
gyülekezet közösségben könyöröghet, és hálákat adhat, ahol lehet bibliát
olvasni, és zsoltárt énekelni, ott van egyház és ott az egyház minden redukció
és korlátozás ellenére is.
Ez tanít meg minket a gyülekezet megbecsülésére. A gyülekezetemet azzal

becsülöm meg, ha élek az ajándékaival. Nem fontos, ki a pápa, kik a bíborosok
és kik a püspökök, nem fontos a zsinat, a konvent, az elnöki tanács, nem fontosak a világszövetségek és a nemzetközi
konferenciák: az a legfontosabb, hogy a gyülekezeted éljen, te is élő tagja légy, higgy és engedelmeskedj, adakozz és
szolgálj. Nincs eltiltva tőled sem a templom, sem a persely, sem a Biblia, sem az énekeskönyv; a harang hív, Isten
kitárta házának kapuit, lelkeden átcseng a Jézus szava: “jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg
vagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket”; nincs a világon hatalom, amelyik téged hitedben megakadályozhat és
eltilthatja tőled az imádságot. Ha mindezekkel élsz, akkor van keresztyén egyház, lesz keresztyén egyház és a pokol
kapui sem vehetnek rajta diadalmat. Ha mindezt senki sem akarja elvenni tőled, élj vele, százszor jobban, mint eddig;
ha pedig valaha azt hinnéd, hogy ezt tőled el akarják venni, akkor ugyancsak élj vele, mert amíg élsz vele, addig nem
tudják elvenni, s csak akkor veszik el, ha már nem élsz vele.

Ravasz László

Bódás János

Azért van síró, hogy vigasztald,
és éhező, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed.
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat leljen karod között.
Azért roskadnak mások vállai,
hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják,
s mélység felett van csak magasság.
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
azért van, hogy te megmutathasd,
hogy mennyi szeretet van benned.

Megmutattad-e néha legalább?
Enyhült s szépült-e tőled a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, hol eddig minden tiszta volt?

Mi vagy? Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Ki van jelölve a helyed,
ne nyugodj, míg meg nem leled,
csak ott leszel az, aminek
rendeltettél.  – Másként rideg,
céltalan lesz az életed.
Mag leszel, mely kőre esett,
elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, ami kárba veszett,
mit sohse kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan,
cserép, miben nincsen virág,
s nem veszi hasznod sem az ég,
sem a világ.

Ki van jelölve a helyed  
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Márták és Máriák (11.)

A mezőségi szórványvilág egyik gyülekezete
Uzdiszentpéter. Marosvásárhelytől észak-nyugatra fek-
szik. A falu nevét említő legkorábbi adat 1305-ből való,
mely szerint Ozdi Szentpéternek is kellett adót fizetni a
templom részére. 

A falu lassú elrománosodása már 150 évvel
ezelőtt elkezdődött. A legnagyobb református lélekszámot
1918-ban jegyezték fel, amikor 416 lélek volt nyilvántart-
va. Most 119 református él a faluban, magyar gyerek már
nincs, így magyar iskolára, óvodára sincs szükség.
Szegedi László egykori tiszteletes 1987-ben megírt dolgo-
zatában olvastam egy uzdiszentpéteri református ma-
gyar ember egyszerű vallomását: “ A mi gyülekezetünk
olyan volt, mint a kotló, mely betegsége miatt, vagy
erőtlensége miatt nem tudta megőrizni a csirkéit, s ezek ki
voltak téve mindenféle ragadozónak, magukra voltak
hagyva, hogy ott kapirgáljanak, ahol csak akarnak.”

A gyülekezet jelenlegi fiatal lelkipásztora három
hónapja került ide, s négy egyházközségben és két
szórványban végez szolgálatot.
Szervezett nőszövetség nincs, de a lelkész szerint, a
gyülekezeti munkában mégis az asszonyokra lehet a
leginkább számítani. Nemrégiben húszfős nőszövetségi
csoport látogatta meg a gyülekezetet. Somosdról jöttek és
a nőszövetségi zászlót hozták. Az uzdiszentpéteri tem-
plom zsúfolásig tele volt, ilyen szép esemény rég nem volt
itt. A somosdiak beszéltek a nőszövetség feladatairól,
tevékenységükről. A helybéliekre bízták a zászlót, s
kérték, vigyék tovább. Az uzdiszentpéteri asszonyok fel-
lelkesedtek a találkozó után és ők is készülnek bekap-
csolódni ebbe a szolgálatba, vinni tovább a “mécsest”.

Nemrég dúsan termő, ma haldokló gyümölcsök
szegélyezte úton érünk a Marosvásárhelytől 12 km-re
lévő, a Zúgó patak völgyében elterülő Mezőbergenyébe. 
A kétszáz éves települést létrehozó székelyek mellett
románok is élnek a faluban, a több mint 1200 lakosból kb.
négyszázan.

A ref. egyházhoz tartozik a magyarok nagy több-
sége. Mai templomuk a XVIII században épült,
feltehetően a régi Isten háza helyén. Nőszövetsége az
1920-as években indult Barthos Gábor lelkészsége idején
32 taggal, lelkes munkával. Szeretetvendégségeket tar-
tottak, műsoros előadásokat szerveztek, betegeket láto-
gattak, támogatták a szegényeket, gyűjtést rendeztek a
Marosvásárhelyi Ref. Kollégium javára, bibliakörökön vet-
tek részt és támogatták a Leányszövetség munkáját.

Az 1990-as évek elején újjászerveződött
nőszövetség buzgalma sem marad el az elődökétől.
Mintha egykori püspökünk, Makkai Sándor szavait követ-
nék: “ ... a mai viszonyok között nem szabad külső látsza-
tokra, hangos jelszavakra adni, hanem a csendben folyó
erőfeszítéseket és munkát kell becsülni.”

A bergenyei asszonyok, illetve a ref. gyülekezet
életére legjellemzőbb talán az összefogás, az
együttmunkálkodás. Az elmúlt év nyarán szentelték fel az
emeletes gyülekezeti házat, amelyhez az anyagiakat a
svájciak biztosították, az építéshez szükséges munkát az
itteni családok vállalták: minden felnőtt személy két
munkanapot. Az öregek, betegek maguk heyett napszá-

most fogadtak. A 18 svájci vendéget 6 napig, a felszente-
lési ünnepségen résztvevő mintegy 100 személyt az
asszonyok látták el. 
A közösen vásárolt borjú és disznó feldolgozása mellett
tejet, tojást, zöldséget és egy-egy tányér tésztát hozott
mindenki. Az ilyen nagy vendéglátással járó főzés, terítés,
mosogatás, takarítás is az ő gondjuk volt.

Mikor Jézus az utolsó ítéletről beszél, a jobb kéz
felől állóknak mondja: “Éheztem és ennem adtatok ...
fogoly voltam és eljöttetek hozám.” (Mt 25,35-36) 
A testi- lelki nyomorúságban levők megsegítése a
Nőszövetség egyik feladata. A bergenyei asszonyok
elhatározták, hogy karácsonyra a börtönbüntetésüket
töltő rabokat megajándékozzák. Ki egyedül, ki másokkal
közösen kalácsot sütöttek, azt a marosvásárhelyi
börtönbe látogató csoport vitte el, amelynek az egyik
asszony is tagja volt. Az épületbe érve mindenkinek le kel-
lett adnia a személyi igazolványát az elkülönített terembe
vezették őket, senkivel nem volt szabad szót váltani. Az
összegyűlt 15-20 református rab meghallgatta Lőrincz
István börtönlelkész igehirdetését, ki nagy figyelemmel, ki
csak felületesen. Az istentisztelet után szavalatok hang-
zottak el, s az ajándékok szétosztása következett. A cso-
portban résztvevő asszony szerint ez csak a segít-
ségnyújtás kezdete, tovább is imádkozni kell ezekért a
rabokért, hogy akit megérintett Isten igéje, engedje, hogy
a Szentlélek formálja tovább az életét.

A bergenyei asszonyoktól érdemes még ellesni
egy-két ötletet. Mikor az öregek házába mennek látogató-
ba, a csomagba midenkinek tesznek egy-egy általuk
kötött meleg zoknit. 

1993-ban a szegény gyermekeknek készített
ajándék, az édességek mellett egy-egy mackó volt, ame-
lyet egy régi bundából készítettek, szemét gyöngyből, az
orrát cérnából horgolva, nyelve kis piros szalag, nyakán
masni.

Mint általában az élő közösségeknek, a
mezőbergenyei nőszövetségnek is vannak tervei,
elképzelései: szeretnék az elhanyagolt sírokat rendbe
tenni, mert a temető is az egyházközség tulajdona, annak
rendjéért is felelősnek érzik magukat.

Tatár Mihályné - Borsos  Melinda

A mezőbergenyei nőszövetség
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Halottak napi gondolatok

November 1-2-a, a halottakra való emlékezés
ünnepe. Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a
néma könnyektől a hangos zokogásig utat törhet magá-
nak az emlékezés, a fájdalom. Különös nap ez a mai, hívő
és hitetlen megfordul ilyenkor a temetőkben. Sokan
fáradtságot nem kímélve, a messzi idegenből is hazajön-
nek, hogy felkeressék szeretteik sírját, melyre néhány
szál virágot és gyertyát helyezzenek. Hogy miért van ez
így, arra talán a legtöbben ezt válaszolnák: így szokás. 

E “szokás” történeti kialakulásáról elmondhatjuk,
hogy az egyházak bizonyos napokon már régebben is
imádkoztak a halottakért, de a halottak napját bencés
kezdeményezésre a XI. sz.ban (998) tették november 2-
ra. Eredetileg azoknak a szenteknek az ünnepe volt ez a
nap, akikről a naptár nem emlékezett meg. Erre utal az
elnevezés is: mindenszentek. A mindenszentek ünnepe a
katolikus és a görögkeleti egyház ünnepe. Az ő hatásukra
terjedt el többek között a református egyházban is
(mifelénk a múlt század elején), de azokétól lényegesen
eltérő módon. A halottak napja nem tartozik egyházunk
hivatalos ünnepei közé. A szentek tiszteletét a református
egyház nem fogadja el. Hitünk szerint a keresztyén
embernek nem lehet jellemzője a halott-kultusz,
de a kegyeletes emlékezés bibliai parancs.
(Zsid:13,7) Valaki azt mondta, Isten különleges
adománya az ember számára az emlékezés
ajándéka. Ez így van, jó és kell emlékezni még
akkor is, ha emlékeink könnyeket csalnak a
szemünkbe. Szabad sírni, szabad temetőbe járni,
gyászolni. De nem jó átadni magunkat a búsulás-
nak, nem szabad lázongani és perlekedni, mert
ez nem visz közelebb a megnyugváshoz. Mi
nem várunk kijelentést, közbenjárást,
közvetítést a halottaktól, mert ez nem lehet-

séges számukra és Isten Igéje határozottan megtiltja ezt
nekünk.(5Móz 18,10-12). Nem is imádkozunk a halot-
takért, mert azok sorsa már földi életük ideje alatt eldőlt
(Lk 16,26-31). Amíg szeretteink itt élnek közöttünk, addig
kell imádkoznunk érettük. Isten gyermekei tudják, hogy
minden itt dől el a földön, hisszük, hogy a “ bűn zsoldja a
halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi
Urunk Jézus Krisztusban.”(Róm 6, 23) Minden keresz-
tyénnek ez az egyetlen reménysége. Sőt, nyugodtan
megállapíthajuk, hogy ennek a világnak sincs más
reménysége, mint Krisztus, Aki a halottak napján is arról
beszél, azt mondja, hogy “én vagyok a feltámadás és az
élet”. Az igazi nagy kérdés az, hogy akarunk-e megvi-
gasztalódni? Kell-e nekünk ez a reménység és ez a
vigasztalás? Az Úr gyászunkból, halottak napi
emlékezésünkből is áldást szeretne előhozni. Áldás az,
ha gyászunkat, emlékezésünket megnyugvás, meg-
békélés követi… Áldás az, ha elköltözött szeretteink
életének szép példáit mi magunk is kívánjuk követni…
Áldás az, ha ami rossz volt életükben (mert ezt is látnunk
kell, anélkül, hogy ítélkeznénk fölöttük), igyekezzük kerül-
ni…Áldás az is, ha a szeretteink számára igyekszünk mi
magunk is szép emlékeket hagyni… A legnagyobb áldás
az, ha Mózes tanítása szerint úgy számoljuk és éljük nap-
jainkat, hogy bölcs szívhez jussunk (Zsolt 90,12). Éljük
életünket Krisztus szavai szerint és meneküljünk
keresztjéhez, mely a legnagyobb áldást, az üdvösséget
hozta el a világ számára.
A fent említett áldások elnyeréséhez visznek közelebb
Hieronymus szavai, aki szerint: “Nem kell szomorkod-
nunk azért, hogy a halottakat elveszítettük, hanem
hálásnak kell lennünk ezért, hogy ők a mieink voltak,
sőt még most is a mieink, mert aki hazatért az Úrhoz,
közösségben marad az Isten családjával, és csak

előre ment.”
Jakab István

Vigasztalás 
szeretteink halálára

Amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk, vegyük
fontolóra, mi is az, amit remélnünk és mi az, amitől félnünk kell.
Remélnünk kell, mert drága az Úr előtt az ő szentjeinek a halála,
de félnünk is kell, mert a bűnösök halála felette rossz.
Életutunkon tartsuk tehát magunkat az Evangélium szavához:
Aki énbennem hisz, akkor is él, ha meghal. Mit jelent: Akkor is
él, ha meghal? Bár meghalt testben, él lélekben. Azután
hozzáfűzi: “És aki él és hisz bennem, nem hal meg örökké”.
Minden  bi-  zonnyal meghal, mit jelent hát az, hogy nem hal
meg? Bár meghal időlegesen, nem hal meg örökké. 

Ilyen szavakkal vigasztaljuk meg tehát egymást. Az
emberi szív megteheti, hogy nem fájlalja szerettei elhunytát; de
jobb, ha fájlalja, és ezáltal meggyógyul, mintha nem fájlalja, és
ezáltal embertelenné válik. Mária az Úrhoz tartozott, és fájlalta
bátyja halálát. De miért csodálkozol, hogy Mária fájdalmat érzett,
amikor maga az Úr is sírt? Ezért mondja az apostol a halottakról:
“Nem akarlak benneteket tudatlanságban hagyni a halottak felől,
nehogy úgy szomorkodjatok, mint a pogányok, akiknek  nincsen
reményük.” Nem azt mondja, hogy ne szomorkodjatok, hanem

hogy ne úgy szomorkodjatok, mint a pogányok, akiknek nincsen
reményük. Mert szükséges, hogy szomorkodjatok, de amikor
szomorkodol, vigasztaljon meg a remény.

Hogyisne szomorkodnál mikor a test, amelyet a lélek
éltet, a lélek eltávozásával lélektelenné válik? Aki az imént járt-
kelt, most mozdulatlanul fekszik, aki nemrég még beszélt, most
némán hallgat. Eltávozott, amit nem láttunk, ittmaradt, amit fáj-
dalommal látunk: ez az oka szomorúságuknak. De ha ez az oka
szomorúságunknak, vigasztalásunk is van a szomorúsá-
gunkban. Milyen vigasztalásunk? Hogy maga az Úr száll le az
égből arkangyal hívására, és szavára harsonazengés közben,
előbb a Krisztusban megholtak támadnak fel, azután az élők,
akik még hátravagyunk, ragadtatunk el velük együtt a felhők
között az Úr elébe. Vajon időlegesen? Nem: mindig az Úrral
leszünk. Pusztuljon a szomorúság, ahol ily nagy a vigasztalás,
töröljük ki lelkünkből a gyászt, a hit űzze el a fájdalmat! Ily rop-
pant remény színe előtt nem illik a szomorúság Isten temp-
lomához. Benne lakozik a jó vigasztaló, benne lakozik, akinek az
ígéretét bírjuk. Miért sirassuk soká halottunkat? Mert a halál
keserű? Átment rajta az Úr is. Az vigasztaljon meg benneteket
bőségesebben, aki nem távozik szívetekből, és úgy lakozzék
benne, hogy végül bennünket is átváltoztatni kegyeskedjék.

Augustinus (élt 354-430 között)
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A Jóisten mindenütt ott volt

Négyszer négy méteres szoba a marosvásárhelyi Ref.
Öregotthon második emeletén. Három ágy, szekrény,
fotel, mosdó, éjjeliszekrény; dúlt arcú, zavaros tekintetű
szobatárs, az üres ágyon egy férfi életnagyságú
fényképe. Egy év óta ez az élettere özv. Pünkösti
Lajosné Kacsó Piroskának.

Hogyan telnek a napjaim? Rosszul látok, olvasni nem
tudok, a rádió zavarná a társamat, így is gyakran ingerült,
azt kérdi, hogy mit keresek a szobájában. A tévéhez lép-
csőn kellene lemennem, különben sem tudnék figyelni,
mert agyérelmeszesedésem van, hamar kifáradok. Ha
erőm van, sétálok pár lépést a folyosón, vagy fekszem az
ágyon, gondolkodom, imádkozom. Többször elmondom a
Miatyánkot, Hiszekegyet, Bűnvalló imádságot.
Kántortanító voltam, ismerem az egyházi énekeket,
azokat ismételgetem. A nyugdíjam és a lakásomért kapott
házbér fedezi az itteni költségeimet, nem is tudom pon-
tosan, hogy mennyi. Az egyik fiam Vásárhelyen lakik, ő
intézi ezeket. A másik fiamék Krasznán laknak, az unokák
szétszóródva, dédunokáim is vannak.

“Légy őrangyala a fiamnak” – mondta apósom, amikor
1937-ben összeházasodtunk, s én azt az utolsó években
értettem meg, mikor az én drága uramat ápoltam, aki
1992-ben halt meg májcirózisban.

Inkább róla kellene írjál! Olyan jó ember, férj, apa volt,
amilyent ritkán lehet találni. Mindig mindenkivel szeretet-
re, békességre törekedett. Kollegák, hívek, románok,
magyarok mind hozzá jöttek, hogy egyetértést teremtsen
köztük. Mégis akadt ellensége, mert 1952-ben más
lelkésszel, kántorral együtt letartóztatták, 6 hétig tartották
fogva Kolozsváron, aztán hazaengedték, mert nem tudtak
semmit rábizonyítani. Mindenkivel meg tudta kedveltetni
magát, a szüleim is nagyon szerették.

Édesapám gazdálkodó volt Mezőkölpényben, én itt
születtem 1915-ben második leányként, a háború után
még lett három testvérem. Apám az első világháborúban
harcolt, orosz fogságba esett, de megszökött akkor még
nem volt olyan szigorúság, mint a második háborúban.
Rongyosan, mocskosan jött hazafelé a vonaton, össze-
találkozott a testvérével, aki ugyancsak katona volt, de
nem ismerték meg egymást, csak beszélgetés közben.
Vásárhelyen nagybátyám elvitte fürdőbe, megborotváltat-
ta, ismerősöktől ruhát kértek s jöttek haza gyalog

Kölpénybe. Bekopog a nagybátyám, az egész család
megörül neki, de ő azt mondja, ha tudnátok, milyen
kedves vendéget hoztam. Belépett édesapám, a két
lányát a karjára vette, megint együtt voltunk.

A háború után Gyéresre került a Bethlen–család bir-
tokára intézőnek, később visszaköltöztünk Kölpénybe, ott
bérelt földet. Az iskoláimat Gyéresen, Vásárhelyen,
Tordán végeztem s az udvarhelyi Ref. Tanítóképzőben
kaptam diplomát. Nagyon jó iskola volt, jó tanárokkal, s
különösen hálásan gondolok Buna Anna  román
tanárnőre, aki sokat segített a képesítő vizsgán.

Miután végeztem, nem kaptam állást. Mondta a grófné,
hogy kérvényemben hivatkozzam a fiára, Bethlen
Bálintra, aki főgondnok volt az egyházkerületnél, de én
szégyelltem.

Ölyvesen volt egy nagynéném, édesapám elküldött
hozzá. Esős, sáros idő volt, nézünk ki az ablakon, ment
ott valaki csizmával, az volt a pap, lévita pap. Kérdem,
vajon nem kell neki egy tanárnő? Nagynéném azt mondja,
vasárnap megyünk a templomba, megkérdezzük. Fikker
Sándornak hívták, nagy gazdálkodó volt, szüksége volt
tanárnőre, s kérte, hogy maradjak is ott. Október 31 volt,
egy szerdai nap, vasárnapig sírtam, akkor hozta    éde-
sanyám az ágyneműt. Akkor elgondoltam, hogy én ezért
tanultam, hogy elkerültem állásba, nem maradhatok
szüleim mellett.

Fikkeréknél laktam, az közel volt az iskolához, az ő
személyes helyettese voltam, ő fizetett. Akkoriban csak
úgy jöhettek a gyermekek a felekezeti iskolába, ha a
szülők adtak egy nyilatkozatot, hogy oda akarják beíratni,
nem az állami iskolába. A falon ott volt  király, a királyné
képe, de a gyermekek nem tudták, kik ezek. Összevont 
I-IV osztály 25-28 tanulóval, délelőtt, délután tanítottam.

Nagyanyám onnan származott, tizen voltak testvérek,
s a gyermekek jöttek, mondták: 
“Én rokona vagyok a tanítónéninek.” “Az vagy? Jaj de jó,
fogsz tanulni ügyesen, hogy én ne szégyelljem miattad
magam!” Egy évig tanítottam Ölyvesen, az év végén volt
egy három napig tartó tanítói gyűlés, ahová eljött a mé-
hesi kollega is. Hozott egy fényképet az IKE-csoportról,
középen ott ült az én uram is, mint egy kupa liszt, akkor
láttam először. Közösen írtunk egy lapot neki, én úgy
írtam alá, hogy Aksorip Ócsak, megfordítva a nevem
betűit.

Elmentem az espereshez állást kérni, az Méhesre
küldött, hogy onnan viszik a tanítót katonának. Édesapám
szekérrel elvitt, ott az iskola mellett volt a tanítói lakás,
bebútorozva. A faluban volt grófi – méltóságos, nagysá-
gos család, ők támogatták az egyházat, az iskolát.
Legtöbbet segített Orbánné Bodor Ilona, akinek a férjét
később főbelőtték. Ahogy Méhesre kerültem, nagy egy-
házi bált tartottak annak a bevételéből fizették ki a katoná-
nak bevonuló tanítót. A vendégeket az állomásról szekér-
rel vitték be, jött a nagyobbik testvérem is, aki nagyon tal-
praesett volt, a tanítói kertet odaadta használatba egy
asszonynak, hogy az jöjjön, aludjék nálam,mert én nagy-
on gyávácska voltam, sokat sírtam.

A pap – későbbi uram – minden nap bejött az iskolába,
megkérdezte, hogy mire van szükségem, fát szerzett,
felvágta, behordta. Én sokszor délután sétáltam, hogy ne
kelljen tüzet csinálni, ne fogyjon a fám. Még tüzet sem
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tudtam rakni, ő gyújtotta meg. Minden délután 5 órakor
nálam volt vizitában. Egyszer a vásárból egy nagy cso-
mag élelmet vett azért, hogy minden nap nálam
vacorázik. Nem akartam elfogadni, kettéosztottuk, előbb
megettük az én részemet, aztán az övét.

Jött András napja, édesapám elhozta a testvéremet
csináltunk András-kezeket. Kérdezte az uram, mi az,
csináljunk neki is. Mondtuk, hogy férfiaknak nem szokás,
de azért elkészítettük. Mentem a templomba kántorizálni,
mikor mindenki elszéledt, kérdeztem, hogy kit tűrt be az
András-kezébe? Majd délután behozza. Mikor bejött,
összegyűrte, s azt mondta, hogy az igazit nem írta rá.

Az asszony aki nálam aludt, minden este azzal feküdt
le, hogy “A kisasszonyt szereti a tiszteletes úr!” – “Honnan
tudja?” – “Látom a szeméről.”

Egyik nap temetésre ment Sályba szekérrel, nagyon
megfázott, hozzám jött, mert nála még nem volt tűz. Azt
mondja, hogy elvesz feleségül, én azt válaszoltam, hogy
nem megyek, mert még ki kell gyűjteni a stafírungomat, s
különben nem szeretem. “Majd megszeret” – mondta.
Jöttek a rokonok, nagybácsik, nagynénik látogatásba,
megismerték. Mindenki azt tanácsolta, hogy menjek
hozzá, mert olyan áldott jó ember, hogyha nagyitóval
keresném, akkor sem kapnék különbet.

Téli vakációban eljött Kölpénybe, hogy anyukám is
megismerje, de én ismét azt mondtam, hogy nem megyek
hozzá, mert ők gazdagok, mi szegények vagyunk. Ők is
öten voltak testvérek, mi is. Írt a szüleinek, az édesanyja
azt válaszolta: “ Ha szereted, vedd el!”

1936-ban eljegyzett, 1937 januárban volt az esküvőnk
Kölpényben, novemberben megszületett az első fiam,
1940-ben a bécsi döntéskor a második. Kórházban
voltam Vásárhelyen így én a két gyermekkel
Magyarországra kerültem, az uram Méhesen maradt,
Romániában. “Nem hagyhatjuk a gyermekeket” – mondta,
s tanított helyettem az iskolában. 1942-ig maradt ott, amíg
olyan utódja került – Nagy Ödön – akinek tanítónő vot a
felesége. 

A kékesiek egyhangúan meghívták papnak, ő
Apanagyfaluban született, de Kékesen nőtt fel, így min-

denki ismerte. Amíg ő Méhesen volt, engem Lőrinczi
Ferenc, aki az egyházkerület tanügyi előadója, majd
tanfelügyelő volt, kinevezett Ménesre. Odaköltöztem, a
gyerekek maradtak édesanyámnál.

1942-ben költöztünk Kékesre, de nemsokára jött a
háború. 1944 őszén a sógorommal szekéren
elmenekültünk a Dunántúlra. A szüleim is ott voltak,
mondták, hogy maradjunk ott. Az uram azt válaszolta,
hogy ő megígérte a kékesieknek, hogy hazajön. 1945
májusában visszajöttünk, a lakást kifosztva találtuk,
később a bútorokból sokat visszakaptunk.

Én nyugdíjazásomig tanítottam, nem tettek ki az állá-
somból, mindent megcsináltam. Tánc – ének – színjátszó
csoportot szerveztem, minden este próbán voltam.
A fiaim sokat segítettek, még a ribizlikocsonyát is
elkészítették.

Szervezték a kollektívet, egy asszonynak én írtam meg
a kérvényét, a gyűlésen megdicsértek. Jártam templom-
ba, csak istentisztelet után nem maradtam a templom
előtt beszélgetni.

Tanfolyamra küldtek, a vizsga előtt féltem, hogy
megkérdezik, hiszek-e Istenben? Ha azt mondom, igen az
baj; ha nem, mit szólnak a kollegák? De erre nem került
sor.

Az uram soha nem szerette, ha ünnepelték, mikor a
hívek megszervezték a 30 évi szolgálata után a köszön-
tést, ő Kölpényben volt. Hazajött, mondja egy asszony:
“Ünnepséget szerveztünk a tiszteletes úrnak, ne haragud-
jék.” Azt válaszolta, hogy ő nem szereti az ünneplést, de
köszöni.

Nagyon szerette a kékesieket, 1981-ben, 39 év után jöt-
tünk el onnan Vásárhelyre nyugdíjba, itt meg 11 évet
éltünk együtt. Visszatekintve az életemre azt mondhatom,
hogy a Jóisten mindenütt velem volt: amikor a képesítőnél
Buna Anna tanárnő segített, amikor a bécsi döntés után
ott maradtam két gyerekkel. Legnagyobb ajándék az volt,
olyan áldott jó férjet kaptam.

T.I.

HHíí rreekk  **   HHíí rreekk   **   HHíí rreekk  **   HHíírreekk  **   HHíí rreekk   **   HHíí rreekk  **   HHíí rreekk  **   HHíí rreekk  **   HHíí rreekk   **     

*Október 30-án, Magyarózdon tartottuk az alsómarosmenti körzet nőszövetségi konferenciáját. Előadónk D.Dr. Csiha
Kálmán nyugalmazott püspök volt.
*A mezőségi körzet asszonyai november 6-án találkoztak Galambodon. Konferenciánk témájáról, a nemzedékek
közötti problémák kezelésérõl Szabó Lídia beszélt. 
*A Marosvásárhely-környéki gyülekezetek nőszövetségi konferenciájának Koronka ad helyet november 20-án.
Szeretettel várjuk asszonytestvéreinket erre az alkalomra.
*Nőszövetségi zászlónk folytatja vándorutját. Uzdiszentpéter után Nagyteremébe, Magyarózdra, Lőrincfalvára,
Udvarfalvára viszik az asszonyok.
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A szőkefalvi Mária-jelenés  
Kicsit furcsának tűnhet, hogy egy református

nőszövetségi magazinban egy római katolikus egyházi
témáról, mi több egy Mária-jelenésről írunk, beszélünk.
De úgy érzem, hogy érdemes. Elsősorban azért, mert
fontos tudósítani a körülöttünk levő, kérdéseket szülő
témákról, s a 15.000 személyt egy helyre vonzó Mária-
jelenés mindenképpen ilyen lehet. Másodsorban, mert
azáltal, hogy megtudjuk, hogyan vélekednek ezen
jelenségről egyszerű katolikusok, sőt maga a Vatikán, job-
ban megismerjük a körülöttünk levő embereket, azok val-
lását, s talán megszabadulunk néhány tévhittől is.  

Személy szerint nem vettem részt egyetlen
Mária-jelenésen sem, nem azért mert nem voltam kíván-
csi (melyikünk nem az), hanem, mert még nem volt al-
kalmam. Szőkefalván járva találkoztam György István
helybéli plébánossal, dr. Molnár Gyula szerpappal,
állandó diakónussal, Mária-jelenség kutatóval és néhány
helybélivel. A velük folytatott beszélgetés-részletek mellé
református egyházunk véleményét is csatoljuk, hogy min-
denki szabadon véleményt alkothasson e témáról.  

A szőkefalvi látnok is nő, mint a Mária-jelenések
legtöbbje. Általános iskolai végzettségű, szegény sorsú,
imádkozó magyar asszony. A jelenések történetében az
első kétnyelvű látnok, aki anyanyelvi szinten beszéli a
magyar és román nyelvet. Tíz esztendeje mindkét
szemére megvakult. Rózsika a vak asszony, saját beval-
lása szerint a jelenés 10-15 perces időtartama során 70
cm-es, fényben megjelenő Mária-szobrot lát, majd a fény-
szobor eltűnése után természetfeletti fényből beszél
hozzá Mária – akit nem lát test szerint, csak a fényét -,
nemegyszer párbeszédben. Sehol nem marad
fényképezhető vagy lefilmezhető nyoma ennek a jelenés-
nek. A jelenések során Szűz Mária böjtölésre, imádkozás-
ra, megtérésre biztatja a hívőket. A látnok bevallása
szerint Szűz Mária megáldotta a községet, az udvaron
levő kutat, gyógyító erővel ruházta fel ő magát.  

Hiteles-e vagy sem?  
Abban minden hittudós megegyezik, hogy vannak

természetfeletti jelenségek. Arra az illetékes gyulafe-
hérvári érsek vizsgálata fog választ adni, hogy Szőkefalva
is ezek közé tartozik-e. A természtfelettiséget az egyházi
főhatóság pártatlan vizsgálata fogja igazolni majd. Mint
György István szőkefalvi plébánostól megtudtuk a Vatikán
csak akkor nyilatkozik egy-egy jelenés hitelességéről ha
annak végleg vége van, vagy ha a látnok meghal. A
jelenés felmérésekor, minősítésekor figyelembe veszik: a
résztvevők számát, az üzenetet, az orvosilag bizonyítható
csodákat. Ez utóbbihoz hozzá kell tennünk, hogy csak
akkor minősítenek egy gyógyulást csodának, ha azt
orvosok igazolják. Dr. Molnár Gyula szerpap ehhez a
kérdéshez hozzáfűzte: nagyon szigorúan megvizsgálják a

benyújtott orvosi igazolásokat. Például egy lelki
betegségből való gyógyulást nem lehet teljesen hitelesen
orvosilag bizonyítani, de például egy
mozgásképtelenségből való felépülést igen. Ha valaki egy
baleset következtében lebénul, vagy csontja rosszul forr
össze, s erről röntgenfelvétele is van, majd a jelenésen
való részvétel, a látnok kezének érintése nyomán meg-
gyógyul, s ezt is röntgennel tudja igazolni, akkor ez egy
elfogadható csoda.  
Vélemények:  

A gyulafehérvári érseknek Ratzinger bíborossal
folytatott megbeszéléséről az alábbiakat hozták nyil-
vánosságra: Ratzinger bíboros álláspontja, hogy ahol
emberek gyűlnek össze és fegyelmezetten imádkoznak,
gyónnak, s áldozáshoz járulnak, szentmisén vettek részt,
igehirdetést hallgatnak, ott nem lehet a gonosz
incselkedése a dolgok mögött. E folyamat megfigyelhető,
gyümölcse pedig teljesen pozitív.  

René Laurentin francia egyháztörténész, a Mária-
jelenések legnagyobb szakértője így vélekedik: Minden
katolikusnak szíve joga, hogy ne higgyen egy-egy jelen-
ségben, és ez még Lourdesra is vonatkozik.  

A helybéliek nagyrésze hitetlenkedve fogadta a
jelenésről szóló hireket. Ez részben azzal magyarázható,
hogy évek óta ismerték Rózsikát, így kétségbe vonták
szavát. György István plébánostól megkérdeztük, hogy a
jelenés nyomán történt-e tömeges megtérés, többen van-
nak-e a templomban? A plébános mosolyogva mondta: a
megtérés isteni kegyelemből van. Lehet, hogy pár
személlyel többen vannak, de nincs tömeges ébredés.  

A jelenésekre nagyon sokan eljönnek a környék-
beli településekről, szerte az országból. Magyarok,
románok, katolikusok, reformátusok, ortodoxok. Vannak,
akik visszajönnek, vannak, akiknek ezt nem tartják
érdemesnek. Azok a helybéliek akikkel beszélgettünk
vonakodtak nyíltan beszélni, állást foglalni a jelenségről.
Legtöbben valószínűnek tartották, hogy igaz, csakhogy
nehogy bűn legyen tagadása. Felemás érzéseket keltett
bennem az a történet, amelyet a helybéli református
harangozó mesélt. Egyik jelenés után a helybéli reformá-
tus templom ablakára egy kis Mária szobrot helyeztek.
A vasárnap délelőtti istentiszteletre összegyűlt személyek
közül senki nem merte levenni azt, nehogy szeren-
csétlenséget hozzon rájuk. Végül a harangozó vette le és
vitte el a helybéli katolikus egyháznak.

Számunkra, reformátusok számára néha misz-
tikusnak, érdekesebbnek tűnhet a katolikus vallás, a
szentek tisztelete, a tömjénfüst, a kereszt-vetés.
Ismernünk kell a Szentirást, a református vallás alapjait,
hogy határozottan dönteni tudjunk, állást tudjunk foglalni
úgy a Mária-jelenések, mint más hasonló események
kapcsán. A vállvonogatás, bizonytalankodás nem válik
dicséretünkre…

A szenteket nem kell imádni, tisztelni, segítségül hívni. Ezért a dicsőült mennyei lakókat vagy szenteket sem nem
imádjuk, sem nem tiszteljük, sem segítségül nem hívjuk, sem őket az Atya előtt a mennyben szószólóinknak vagy
közbenjáróinknak el nem ismerjük. Elegendő ugyanis nekünk az Isten és a közbenjáró Krisztus és nem osztjuk meg
másokkal az egyedül Istennek és az ő Fiának kijáró tiszteletet, amint ő világosan meg is mondotta: Dicsőségemet
másnak nem adom (És. 42:8). És amit Péter mondott: Nem is adatott emberek között más név, mely által kellene
nékünk megtartatnunk, mint a Krisztus neve (Csel. 4:12). 

/Részlet a II. Helvét Hitvallás V. fejezetéből/ 
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Szolgálatra hangolt szeretet

Wales, az egykor
független, most Angliá-
hoz tartozó hercegség
a brit sziget nyugati
partján, 19.336 km2-en
terül el. Éghajlata zord.
Hegyes vidék, melyet
mély völgyek szabdal-
nak, de néhol
szelídebb a táj. A föld-
nek csak az egyötöde
művelhető, a többi

legelő és terméketlen. Őslakói kelták és a gael (walsh)
nyelvet beszélik. Wales-t 1284-ben I. Eduárd angol király
meghódította és 1301-ben a hercegséget fiának, a
trónörökösnek adta birtokul. A mai napig a mindenkori
angol trónörökös a walesi herceg.

Lapunk munkatársával, Borsos Melindával,
walesi tanulmányútjáról és ottani tapasztalatairól,
élményeiről beszélgettünk.

- Nemrég érkeztél haza Walesből. Hogyan jutottál
oda?
- Körülményesen. Az utazás volt a legegyszerűbb, “csak”
másfél napot utaztam, átszállásokkal, várakozásokkal
együtt. De az egészet egy nagyon hosszú és körültekintő
szervezés előzte meg, a rendezők és a meghívottak
részéről egyaránt.
- Miért jártál Walesben?
- Részt vettem egy európai és két világszervezet által
nőknek szervezett tanfolyamon. Tavaly Prágában volt az
első éve ennek a képzésnek, a második évet egy walesi
kistelepülésen, Breconban tartották. Ez alkalommal pro-
ject management-et, szabadon lefordítva: program-
szervezést, tanultunk.
- Milyen ez az ország? Mesélj egy kicsit róla…
- Meglepően szép. Barátságtalan, komor vidékre számí-
tottam, de gyönyörű, élénkzöld pázsittal borított domb-
oldalakat, csinos kis településeket, rendezet házakat,
parkokat láttam. A valamikor erdőborította domboldalak
mára – a sok irtás után - csak juhok legeltetésére és kirán-
dulásra alkalmasak. Nagyon keskeny, sövények alatt ka-
nyargó utak vezetnek végig a völgyeken. Itt-ott látni egy-
egy tanyát, kőből épített házakat. A walesiek – fiatalok,
öregek –megrögzött túrázók: szabadidejükben vállukra
veszik hátizsákjukat, kezükbe botjukat és járják a ter-
mészetet.
- Milyenek a walesi emberek?
- Nagyon egyszerűek, kedvesek és szolgálatkészek.
Különben kevés igazi walesivel találkoztam. Walesbe
érve feltűnnek a gael nyelven írt útjelző táblák, a
kétnyelvű felíratok, de már kevesen beszélik az
anyanyelvüket. Iskoláikban is tanulják a gael nyelvet, de
minden más angolul folyik. Különben, nyugat-európai
utazásaim során, ők voltak az elsők, akik hosszú és
kimerítő magyarázatok nélkül megértették, hogy én romá-
niai magyar vagyok. A szegénység ellenére, a vidék szép-
sége miatt sok angol itt vásárol házat magának. Azok,

akiket megismertem, nagyon kedves és egyszerű
emberek. Legnagyobb élményem, amit a szervezőkkel is
megosztottam, az volt, hogy sok helybéli vagy környékbeli
nő és férfi bekapcsolódott az “Adelheid” által számunkra
szervezett programba. Sokan mérföldeket utaztak, hogy
velünk találkozzanak, közös programokon vettünk részt,
érdeklődtek az itthoni viszonyok, lehetőségek,
tevékenységek felől.
- Kik voltak ezek az emberek?
- Olyanok, akik szabadidejükben egyházban,
egyesületekben, női egyletekben, civil szervezeteknél
önkéntesen a közösség javára dolgoznak. Mi úgy tudjuk,
hogy a nyugati országokban nagyon jól megszervezett
szociális háló működik, ami tisztességes
életkörülményeket és megélhetést próbál nyújtani az
anyagilag, szellemileg, egészségileg hátrányos
helyzetben élőknek. Ennek a rendszernek egy részét az
állam működteti, de a másik részét olyan alapítványok,
civil szervezetek, egyesületek és egyházak vállalták fel,
akik látva a társadalomban létező egyenetlenségeket,
érzékenyek ezekre a gondokra és szervezett formában,
ténylegesen is tesznek az állapotok javulásáért.
- Milyen korosztályhoz tartoznak az önkéntesek?
- Alkalmam volt meglátogatni több ilyen szervezetet.
Közöttük egy iskolásokból és egyetemistákból álló cso-
portot, akik droghasználat és bűnözés megelőző prog-
ramot futtatnak fiatalok körében. Jártam időseknek létre-
hozott napközi otthonban, rákos betegek számára fenn-
tartott nappali központban, ahol középkorú hölgyek
szabadidős programokat, betegek esetében orvos által
megengedett terápiát biztosítottak az ittlevőknek.
Megismerhettem egy olyan szervezetnek a
tevékenységét is, amelyik fiatalok erkölcsi támogatásával,
irányításával foglalkozik. Több mint száz különböző korú,
különböző képzettségű önkéntessel dolgoznak és nagyon
széles skálájú tevékenységet fejtenek ki. Találkoztam
olyan nénivel, aki hatalmas adag hagyományos walesi
süteményt sütött és adott el bizonyos program támo-
gatására. Ugyanez a néni a kisvárosban zajló minden
eseményt kihasznál arra, hogy pénzt gyűjthessen diakóni-
ai célokra. A szupermarket pénztáránál csomagolni segít
a vásárlóknak, akik hálájuk jeléül neki adják a visz-sza-
kapott aprópénzt, és ő boldogan viszi és ajánlja szeretet-
szolgálatra.
- Említetted, hogy project management-et tanultál.
Elmondanád, hogy mit jelent ez?
- Manapság nagyon divatosak ezek a kifejezések… Mint
említettem, szervezést jelent. Igazán egy szóban, vagy
kifejezésben lefordítani nem is lehet. Ezek a szervezetek,
egyesületek, amelyekről beszéltem, nem csak formailag
léteznek, hanem konkrét tevékenységet fejtenek ki. Adott
egy társadalmi csoport, akin segíteni akarnak, például
rákos betegek, felmérik a szükségeket, aztán a saját
lehetőségeiket, azt, hogy mit tehetnek ezekért az
emberekért, és ezután megszervezik a tényleges segít-
séget, amit nyújtani fognak számukra. Nagyon
aprólékosan és körültekintően számba veszik, hogy hány
embernek lenne szüksége a segítségre, hány munkatárs
áll rendelkezésre, milyen eszközök, milyen anyagi alapok
kellenek a terv lebonyolításához. Így kialakul egy
elképzelés, amit megírnak, felmérik a saját anyagi
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éreztem, hogy bekövetkezett.
Helyszűke miatt az Internátusban töltött nyolc évet nem ecsetelhetem, habár ifjúvá, felnőtté formálásom, egy életre

szóló helytállásomnak az alapjait itt a bentlakásomban, az iskolában fektették le. Erről részletesebben  írtam az 1993-
ban “Erős várunk” címen megjelent kollégiumi emlékkönyvben, melynek szerkesztője Nagy Pál irodalmár, irodalomkri-
tikus volt.

Abba az iskolai rendbe, szellembe csöppentem bele, mely évszázadok alatt alakult ki, egyházi irányitás alatt. Abban
kellett élnem, megtalálnom az elhagyott szülői ház csendjét, békéjét, a kis családi közösség harmóniáját, melegét, az
óvó-féltő anyai gondoskodást, az apai szigor következetes, igazságos intézkedéseit.

Amíg a sok új, szokatlan, sokszor fájó érzést kiváltó tapasztalat testemben, lelkemben megértést, beitatódást nyert,
bizony sok keserves könnyet nyeltem,de megtanultam, hogy a bentlakás és az iskola is otthon. Olyan otthon, ahol
nincs meg ugyan a szülők simogató kezének boldogító érzése, féltő szeretetének biztonságot is jelentő tudata, de
meglelhető benne a közösségi életre nevelő, a kényeztetéstől leszoktató életforma, az élet nehézségeivel megbirkózni
kényszerülő egyéni elszántságnak a kialakító hatása. Olyan egyéniség formálását szolgálja, aki a társadalmi és tech-
nikai fejlődés diktálta iramban, versenyfutásban, a világméretű emberforgatagban, a jóakarat és szeretet híján kialakult
lelki sivatagban is feltalálja magát, megállja a helyét.

Küzdelemben-fájdalomban nemesedik s lélek, érlelődik az emberség. Ez az iskola, a Református Kollégium, diákjait
ránevelte a nehézségek, sokszor megalázások elviselésére, a közösségben, idegenben, sokszor a kitaszítotságban
való élés kibírására, a küzdelemben való konok kitartásra.

Az erdélyi kollégiumokban nevelkedett és megedzett diákok közül kerültek ki nagyon sokan, aki idegenben, nyugati
egyetemeken szereztek diplomát, tudást, hírnevet nemcsak maguknak, de iskolájuknak és a magyarságnak is. A
könyörtelen élet humánus kihívásait képviselték.

Humoros történetek, huncut diákcsínyek élménye is felelevenedik a végzett diákokban, így bennem is, különösen
az érettségi talákozók idején, melyeknek az összetartást és feltöltődést elősegítő céljuk, hatásuk mellett az is a ren-
deltetésük, hogy az iskola fennmaradását, az azért való hozzáállást évről évre acélozzák a lelkekben.

Természetesen az utóbbi fél évszázadban sokat változtak a szabályok, alakultak a szokások a Kollégiumban, a
Bolyai líceumban a kommunista, szociálista ráhatás, a szabadosság, globalizálódás elvének megfogamzása
következtében, de biznunk kell abban, hogy a sokszázados kollégiumi, a Bolyai szellem, a valláserkölcsi alapon
nyugvó oktatás-nevelés szelleme is teret hódít megint az ősi alma mater falai között.

erőforrásaikat, majd pályázat útján olyan személyeket,
szervezeteket keresnek, akik kipótolják a hiányzó pénzt.
Elkezdenek dolgozni, s közben folyamatosan kiértékelik a
tevékenységüket, beszámolókat írnak, tájékoztatják a
támogatóikat. Ez mind project managment. Miközben az
egyik project fut, a szervezők már a következőre gondol-
nak, támogatókat keresnek, hogy újabb célcsoportokon
segíthessenek.
- Pozitiv élményeidről beszéltél, de volt-e negatív
tapasztalatod ezen a téren?
- Esetleg az, hogy ezek a tevékenységek legtöbbször
egyházon kívül mennek végbe. Viszont fontosnak tartom
megjegyezni, hogy akár jézusi indítatásból, akár csupán
humánus, emberbaráti felelősségből fakadóan végzik a
mások megsegítését, hittel és meggyőződéssel teszik.
Ezeknek az embereknek fontos, hogy segítsenek
másokon, bátrak és szelídek, nincsenek előítéleteik, nem
torpannak meg az akadályok láttán. Nem akarnak nagy
dolgokat, és mégis sokaknak a lehetetlent teszik lehetővé.
Semmit sem tartanak megalázónak, mivel másokon segít-
hetnek.
- Köszönjük a beszélgetést és adja Isten, hogy amit
Walesben és Prágában tanultál hasznosítani tudd az
itthoni nőszövetségi munkádban.

Mária és Mára magazin

Walesi emlék. 
Látta, fogta, s gondolta, hogy…  hazahozza

Megint miénk...(folytatás a 1 oldalról)
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Október

Kisöccsétől, Szeptembertől
búcsút vesz és útra kél,
paripája sűrű felhő,
a hintója őszi szél.

Sárga levél hull eléje,
amerre vágtatva jár,
félve nézi erdő, liget,
de ő vágtat, meg se áll.

Hová, hová oly sietve,
felhőlovas szélszekér?
Azt hiszed tán, aki siet,
aki vágtat, messze ér?

Dehogy hiszi, dehogy hiszi,
hiszen nem megyen ő messze,
csak addig fut, míg rátalál
a bátyjára, Novemberre.

Zelk Zoltán

Egy tányéron öt alma van. Hogy lehet elosztani öt gyermek
között úgy, hogy mindegyik egy egész almát kapjon és
még a tányéron is maradjon egy alma?

Megfejtésedet küldd a szerkesztõségbe!

ő _             i _            ö _           a _           _ o _

Olvasd: Galata 5,22

Amikor ezeket a sorokat olvassátok már közelebb álltok a télhez, mint az őszhöz. Talán arra gondoltok, hogy nemsokára itt van újra
az ajándékozás hónapja és ajándékokkal lepitek meg egymást, vagy titokban remélitek, hogy éppen benneteket ajándékoz meg
majd valaki. De vajon csak decemberben lehet ajándékot adni, illetve kapni?
Veletek is megtörtént már bizonyára az, hogy ismerősötök kertjében barackot, diót, almát, vagy szolot szüreteltek, s szüret után
bekopogott valaki s egy kosár, vagy egy tál gyümölccsel kedveskedett. Ajándék volt. Zamatos, ízletes, szívből jövő. Őszi ajándék.
Gyümölcsöt termett a fa, s a termésből ajándékozni lehetett. Talán zavarba jöttél, mert jó keresztyén vagy s tudod, hogy nem elég
elfogadni az ajándékot, netán arra is gondoltál, hogy jó érzés kapni, de annál is jobb érzés adni.  Mivel is tudnád viszonozni, hisz
tömbházban, vagy szűk udvarodon laksz, termő fának nyoma sincs, s mindhiába várod az őszt.
Van egy csodálatos, Istentől kapott fája az életednek, mely lelkedben növekedik és ott teremhet nemcsak ősszel, de minden évszak-
ban sok-sok értékes gyümölcsöt. Gondoztad-e ezt a fát? Öntözted-e? Gyomláltál-e körülötte? Fontos volt-e számodra, hogy
gyümölcsöt teremjen? Ha igen, akkor Isten biztos, hogy adott növekedést is, gyümölcsözést is. Ép, értékes lelki gyümölcseid ha ott
függnek életed fáján, akkor ne aggódj, mert a hozzád bekopogtató vendég nem tér haza üres kosárral, hanem vinni fogja azt
szeretettel, örömmel, békességgel, béketűréssel, szívességgel, jósággal, hűséggel, szelidséggel, mértékletességgel megrakottan.

E
lőző szám

unk m
egfejtései 

Találós kérdés: Az öregember túljárt Sámson eszén,
mert egy újjal sem ért hozzá, de õ már kint volt a
piactéren.

Nyári virágok: margaréta, muskátli, búzavirág, rózsa.

Könyvjutalmat nyert:     Geréb Egon, Marosvásárhely

Írd be a
gyümölcsök

alá a
hiányzó

mássalhangzókat.

Várjuk 
megfejtésedet!

Pálfi Renáta, IV. oszt. - Magyarbükkös



Mária és Márta magazin 11.old

Sokszínű, más világ
India a dúsgazdag maharadzsák
és a földönfutó szegények, a  val-
lási véres ellentétek és a példás
tolerancia világa. India területe
tizennégyszer nagyobb, mint
Románia. Lakosainak száma több
mint egymilliárd, akik közel 1600
nyelvet beszélnek. Vallási ho-
vatartozás szerint 81%-a hindu,
12%-a muzulmán, 2,5%-a keresz-
tyén, 2%-a szikh, 2%-a buddhista

és 0,5%-a egyéb vallású. Dr. Bangha Imre indológussal,
az oxfordi és a csikszeredai Sapientia egyetem tanárával
beszélgettünk erről a számunkra érthetetlen,
sokszínű, ellentmondásokkal  és misztériumokkal tele
világról, amikor szeptember végén a marosvásárhelyi
lelkészértekezleten az indiai vallásokról tartott
előadást.

- Az Erdélyben élő ember könyvekből, vagy filmekről
ismeri egy kicsit Indiát. Milyen valójában ez az ország?
- A nyugati ember mindig idegen szemmel figyelte a keleti
kultúrát. Mítoszt teremtett belőle, romantizálta. Valóban, a
kívülálló számára furcsa ez a világ, de annak, aki velük
együtt él és igyekszik megismerni őket, egy idő után
temészetesek lesznek, az idegen számára is, szokásaik
és társadalmi viszonyaik.
- Mennyire hagyományőrző az indiai társadalom?
- Vidéken és városokban egyaránt nagyon hagyo-
mányőrző a mai indiai társadalom. Azonos származású,
nevű és foglalkozású családok közösségeket, úgy-
nevezett kasztokat alkotnak. A kasztok törvényei nagyon
szigorúak, nincsen átjárhatóság a kasztok között. A fiat-
alok csak a közösségen belül házasodnak. Ha valaki
például a kovácsok kasztjába született, akkor az ő
gyerekei is kovácsok lesznek, és nem hagyhatják el a
kasztjukat. Ezeknek a hagyományoknak csak az
értelmiségiek egy része nem veti alá magát, de nagyon
nehéz kaszton kívül élni.
- Milyenek az indiai nők?
- Hihetetlenül kedvesek, vendégszeretők és nagyon szí-
nesen öltözködnek. A hindu nök feketét szinte soha nem
hordanak. Hat méter hosszú anyagból szárit (jellegzetes
ruhadarab) tekernek a csípőjük köré, melynek végét a
fejükre borítják. Esküvő alkalmával piros, temetés alka-
lmával fehér szárit viselnek.
- Hol a helyük a társadalomban?           
- Indiában az ember helyét és értékét a közösségi élete
határozza meg. Így a nő élete és értéke a családban
határozódik meg. Gyermekkorában az apja, felnőttként a
férje és öregkorában a fia alárendeltje. A fiatal lányt a
családja kiházasítja. Nagyon gyakran anélkül, hogy a fia-
talok ismernék egymást, a szülők megegyeznek a lány
hozományában, ami lehet pénz vagy egyéb is, majd
összeadják őket. A lány a fiú családjához megy férjhez,
ahol majd a női lakosztályban kap helyet az anyós és a
nőtestvérek mellett.
- Tanulnak-e, dolgoznak-e az indiai nők?
- Nagyon sokan. Sok az egyetemet végzett lány, a

diplomás lányok értéke a házasításkor nagyobb. Nagyon
sok nő dolgozik hivatalokban, varrodákban,
műhelyekben. Otthon, pedig a férjét mindenben kiszolgál-
ja. Például étkezéskor először a férj eszik, az asszony
közben süti a kenyér helyett használt lepényt. Miután a
férje jóllakott és befejezte az étkezést, csak azután eszik
az asszony, és azt eszi, ami megmaradt: ha sok maradt,
mind meg kell ennie, ha a férje keveset hagyott éhesen
marad. Ételt nem hagynak másnapra.
- Úgy tűnik Indiában a nő nem mellérendelt, hanem
alárendelt férjének. Nem lázadnak fel ez ellen a nők?
- Az értelmiség körében fellazultak részben ezek a szoká-
sok és elég erős a feminizmus, de ez egy nagyon apró
hányada a lakosságnak. A hagyományos társadalmi rend-
ben élők ezt természetesnek tartják. Sok megelégedett
emberrel találkoztam ötévi ottlétem alatt.     A nők úgy élik
meg a helyzetüket, mint feladatot és szolgálatot. Ideális
esetben a férfiak is vigyáznak arra, hogy ne éljenek vissza
a hatalmukkal. Tisztelik egymást, s ezért a családok nagy
része kiegyenlítetten él.
- Történnek-e válások?
- Nagyon kevés. Az 1950-es évekig többnejűség volt
Indiában és nem volt engedélyezett a válás. Ma már az
állam engedélyezi a válást, de az elvált nő nagyon kiszol-
gáltatott, és ha a családja nem fogadja vissza, szinte
lehetetlen önállóan megállnia a társadalomban. Persze
nem minden család él békességben és egyetértésben,
eladdig, hogy előfordult, hogy a férj megölte a feleségét
többek között azért, mert nem szült fiúgyermeket. Ez ma
is megtörténik. Indiában a fiúgyermeknek nagy becsülete
van a családban, mert ő az, aki majd az apát elhamvaszt-
ja és érette az utolsó áldozatot bemutatja.
- Sok gyerek születik a családokban?
- A közalkalmazásban lévő szülőknek csak  két gyereke
lehet, több nem. Más családoknál több gyerek is van.
- Ki neveli a gyermeket?
- A nők lakosztályán laknak a gyermekek, és az anya
neveli őket kiskorukban. Fiúk esetében, miután
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Rejtvényünkben az egyik zsoltár biz-
tatását rejtettük el. Jó volna, ha ez az
igevers úgy beépülne az életünkbe,
amiként körbe öleli a rejtvényben
megbúvó szavakat.

Vízszintes: 1. Érezzétek… ezzel a fel-
hívással kezdődik a zsoltárvers első
mondata, folytatása a vízszintes 1-
ben, 12. Kalászos gabona begyűjtése,
13. Fiatal nőstény szarvas, 14. Fél
gyopár! 15. Majdnem szép! 16.
Tudományos tétel, 18. Háromszólamú
együttes, 20. Fél agár! 21. Elektromotor
forgó része, 23. Szöveget feljegyez, 24.
Ínyhang, 25. Kék drágakő, 28.
Takarmánynövény, 30. Hazai pénznem,
31. Elektromos készülékekbe teszik,
32. Női név, 33. Latin ember (é.f.), 34.
Tehergépkocsi márka, 35. Alföldi váro-
sunk, 38. Női név, 39. Budapest, 40. Keresztül, 41.
Országokat választ el, 43. Hiányos tűz! 44. Gabonát zúz,
46. Borul, 47. Fából készült tárgyak ellensége, 49.
Keskeny hézag, 51. Aki… az nyer, 53. Édes, alkoholos ital
(végén fölös, kettős mássalhangzóval)
Függőleges: 2. Ferde, 3. Sima felület, 4. Jobbra…-
vezényszó, 5. Ábrahám lakása, 6. Vissza: szabolcsi
nagyközség, 7. Fél tüdő! 8. Bőven ad, 9. Cinterem kedvelt
fája, 10. Latin én, 11. A ty hang zöngés párja, 12. A
zsoltárvers folytatása: Boldog…, 17. Becézett Nóra,
19. Kelta nép, 21. Költők eszköze, 22. Német piros, 24.
Elföldel, 26. Fundamentum, 27. Élez, 29. Zacc fele! 30.
Szemét, 32. Üres zár! 33. Ilyen lap is van (é.h.), 35.
Összefűzött lapok nagy csoportja (névelővel), 36.
Indulatszó, 37. Majdnem dada! 38. Afgán gerilla, 40. Száz

négyzetméter, 42. Személyragos határozószó, 44.
Nagyon régi, 45. Határozószó (végén magánhangzó
ismétlődés), 47. Sikó Ödön Zoltán, 48. Lármás jelenet, 50.
Hasításra szolgáló eszköz, 52. Róma egynemű hangzói,
54. Kérdő névmás (é.h.)
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Almás csirkevagdalt
Hozzávalók: 2 kisebb csirkemell (45-50 dkg), 1 dl tejszín, 2 tojássárgája, 1 nagy alma, 10 dkg reszelt emmentáli jellegű sajt,
1 teáskanál reszelt vöröshagyma, 1 csokor petrezselyemzöld, zsemlemorzsa, só, fehér őrölt bors, olaj a sütéshez.
A csirkemellet kicsontozzuk, bőrét lehúzzuk és a húst ledaráljuk, hozzákeverjük a tojássárgákat, a tejszínt, a lereszelt és kiszorított
almát, vöröshagymát, sót, borsot. Addig gyúrjuk, míg az összes folyadékot felveszi. Vizes kézzel kis pogácsákat formálunk, zsem-
lemorzsában meghempergetjük, bő, forró olajban mind a két oldalán pirosra sütjük. A felesleges olajat lecsöpögtetjük, és a pogá-
csákat tűzálló tálra tesszük. Megszórjuk a reszelt sajttal, és csak annyi időre tesszük a sütőbe, míg a sajt ráolvad. Salátával és bur-
gonyapürével tálaljuk. Hidegen is nagyon finom, akkor majonézes salátát kínálunk mellé.  
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Keresztrejtvény

Készítette:Zöld György

megtörtént a beavatás, az apa feladata lesz a nevelés. A
hagyományos indiai családban például a kisgyerek sose
ülhet az apja térdén, vagy ha megszidják, akkor nem a
sarokba állítják, hanem fognia kell a saját fülét.
- Sok szegény van abban az országban. Hogyan próbál-
nak enyhíteni ezeknek az embereknek a sorsán?
- Kaszton belül nagyon segítik egymást a családok, a más
kasztbelieket nem ismerik. Léteznek állam vagy segélysz-
ervezetek által működtetett szegénykonyhák, és néha a
hindu templomok körül is ismert a szeretetszolgálat.
- Hogyan hatott Önre személyesen az a világ, miután

évekig ott élt?
- Úgy gondolom, az indiai emberektől megelégedettséget
lehetne tanulni. Mi itt Európában nagy egyéni szabadsá-
got, anyagi jólétet akarunk. Indiában az “én” kevésbé
fontos, mint a közösség. Az emberek, neveltetésükből,
hagyományaikból fakadóan megelégszenek helyzetükkel,
és elfogadják azt a közösséget, amelybe beleszülettek.
- Köszönöm a beszélgetést.

Borsos Melinda


