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Wass Albert 
        

Emlékezés egy régi márciusra  

 
Az erdőszélen hóvirág fehérlett. Sarjadó gyepen az 

iskola glédában állt, mint még soha. Valaki a Talpra Magyart 
szavalta. Aztán a tanító beszélt a szabadságról. Hallgatta 
sok parasztgyerek, oldalt a jegyző meg a pap s tisztes, ko-
moly, ősz emberek. 
 A harangozó tartotta a zászlót, vén bajszos arcán zord 
egykedvűséggel. S a tanító lelkesen magyarázta, hogy mi 
történt ezelőtt sok, nagyon sok évvel. Hősökről beszélt és 
csatákról s arról, hogy miként folyt a vér, amikor annyi ember 
meghalt valamiért. 
 A többiek hallgatták némán. Hitték is, nem is, a mesét. 
Öreg volt már a múlt. Setét s bizonytalan ködök takarták. S 
egyszerre csak egy kisgyerek hangosan megszólalt            
hátul: „Édesanyám! Mi a szabadság?” 
 A tanítóban elakadt a szó. Odanéztek mindannyian. Az 
asszony pedig felsóhajtott és azt felelte: „Amikor hazajönnek 
a katonák, fiam.” 
 Ó, hóvirágos régi Március…! Azóta mennyi vér ömlött 
megint, s részeg torokkal hányszor ordították közénk a véres 
jelszót, hogy „szabadság!” Voltunk azóta hősök, mi ma-
gunk is. Hősök, pribékek, árulók, gazok, honmentők és 
hazátlanok, voltunk minden, amit csak akartak a habzó 
szájú álapostolok. 
 Négyszer szabadítottak föl azóta propagandás vad 
próféciával és mind a négyszer más zászló alatt! És mind a 
négyszer esküdtek reá, hogy most lettem szabad! 
 Hát ez a szabadság, emberek? Szónokló, híres embe-
rek! Élők és holtak mind ezt akarták…? S mi lesz, ha majd 
egy szép napon megkérdezi egy kisgyerek: „Édesapám, mi a 
szabadság…?” 
 Ó, hóvirágos régi Március… Talán sóhajtunk egyet mi 
is akkor, és csak annyit mondunk csöndesen: fiam, szabad-
ság az, ha majd hazatérhetünk mindannyian. 
 

Deák Ferenc: Gábor Áron 
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Révész Imre püspök  imádsága 
Kossuth Lajos halálának 
félszázados évfordulóján,  

1944. március 20 - án 
a debreceni Nagytemplomban 

 
   Hálát adunk neked örökkévaló Isten, Atyánk a Jézusban, 
hogy Te minket megfoghatatlan irgalmasságodból a Te ké-
pedre és hasonlatosságodra, tehát gyermekeidül és szaba-
doknak teremtettél. Mélyen megalázva, de szent örvende-
zéssel magasztalunk téged, hogy a Te teremtő kegyelme-
det megtetőzted megváltó és megszentelő kegyelmeddel: 
nem hagytál minket abban a rabságban, amelybe bűneink-
kel magunk taszítottuk magunkat, hanem Jézus Krisztusért 
megszántál, az ő boldog rabságába adtál minket és Szent-
lelkeddel naponként kész vagy bennünket megújítani a 
gyermekeidnek dicsőséges szabadságára. 
   Áldunk téged, hogy Te a mi magyar nemzetünket is sza-
badságra, ilyen szabadságra rendelted, mert megismertet-
ted vele Igédnek igazságát, szent Fiad keresztjének titkos 
bölcsességét.  
   Kérünk téged, légy tovább is irgalmas a Te magyar né-
pedhez, nem miérettünk, bűnösökért, akiké csak a szégyen 
és orcánknak pirulása – hanem a Te szent nevedért és a 
Te egyetlenegyednek vére hullásáért. Add, hogy ez a nem-
zet a szabadságát minden időkben és minden körülmények 
között többre becsülje az életnél. Add, hogy ennek a nem-
zetnek minden fia és minden leánya abban keresse a sza-
badságot, amiben az egyedül megtalálható és egyedül va-

lóságos: az igazságnak beszédében, Jézus Krisztus szabadító evangéliu-
mában. És add, hogy bármilyen rettentő próbára teszed is most vagy bár-
mikor a Te magyarjaidnak szabadságszeretetét: a Te mindenekre elégsé-
ges kegyelmedbe fogódzva, meg tudják a próbát állani és ne kötelezzék 
el magukat ismét szolgaságnak igájával, amely rettenetes, ha külső, de 
kárhozatra vivő, ha belső és már e jelenvaló világban elaljasító, ha mind-
kettő egyszerre. 
   A mélységből kiáltunk hozzád, halál és rabszolgaság rémképei elől me-
nekülünk hozzád, ó életnek és szabadságnak Istene – hallgasd meg a mi 
kiáltásunkat és fogadj be minket megtartó és megszabadító szerelmedbe, 
hogy mi mindnyájan bizonyságai lehessünk e jelenvaló nemzedékben, és 
az utánunk jövők is nemzedékről nemzedékre, a Te Igéd igazságának: 
ahol az Úrnak Lelke van, ott van a szabadság. Ámen 
 

VALLOMÁS 
      
 Erdélyi magyarként számomra soha sem volt kétsé-
ges a nemzeti hovatartozásom. Anyanyelv, hagyományok, 
családom gyökerei, szüleim, nagyszüleim munkája, küz-
delmei a magyar iskolák megmaradásáért, a falusi embe-
rek vallási és kulturális életének emelkedéséért egyértel-
műen megszabták az utamat. Talán a Trianoni vesztesé-
gek okozták a nemzeti érzésnek azt a túlfűtöttségét, amely 
jellemezte szüleink nemzedékét és a mienket is. „A nacio-
nalizmus a szellem elleni bűn” - mondja Emil Cioran. Elfo-
gulttá tesz saját nemzeteddel szemben, elzár más kis né-
pek kulturális értékei elől az elõítélet miatt. Csak az Erdély-
ben velünk együtt élõ népek gondolkodásmódjának, ha-

gyományainak, értékeinek elfogulatlan megismerése, a 
szeretetteljes odafordulás fogja feloldani az évszázados 
görcsöket, gyűlölködéseket. „A teljes szeretet elűzi a félel-
met” – olvashatjuk a Szentírásban. A keresztyén ember-
nek, Isten és a felebarát iránti szeretetben élve, lelki bé-
kessége van. Életét nem vezethetik olyan indulatok, ame-
lyek válaszképpen lobbannak fel az esetleges többségi 
gyűlölettel, az anyaországi közömbösséggel vagy kenyér-
féltõ rosszindulattal szemben. 
   Az, hogy nem leszek kettős állampolgár, okozhat hátrá-
nyokat, nehézségeket, de hogy erdélyi magyarként élhe-
tek, ez a sok elszenvedett szorongás és üldöztetés ellené-
re teljesebb életet ad, mintha egynemű kulturális közegben 
nőttem volna fel.     T.I.                                                                                                       

                                                                

Simonyi Imre 
 
            Rendületlenül 
 
    S ha másként nem – hát legbelül: 
    hazádnak rendületlenül. 
    S ha restelled, hogy hangosan; 
    nehogy meghallja más, kívül? 
    Hát szakálladba dörmögd, hogy: 
    nincs hely számodra e-kívül. 
    De aztán – rendületlenül! 
    Ezt aztán – rendületlenül! 
    Hogy e-kívül, hogy e-kívül: 
    nincs más belül, nincs más belül! 
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 Márták és Máriák (12. ) 
 
   A messziről látszó, épülő új lelkészi lakás, a komoly 
méltósággal ránk tekintő Szent István mellszobor, és a 
felújított harangozói lakás veszik körül a 
marosszentkirályi templomot. A falu Erdély egyik legré-
gibb települése, előkerültek leletek a csiszolt kőkorszak-
ból. A magyarok itteni megtelepedéséről a XI-XII. szá-
zadból származó tárgyak tanúskodnak. Legkorábbi írá-
sos említése 1239-ből való, a lakosokat székely szolgá-
lattevőkként említi. A XII. században épült templomot 
többszöri javítás után lebontották, a mai 1901-ben épült, 
újjáépítették 1992-ben. 
   Az 1920-as években megindult belmissziói mozgalom 
hatására Marosszentkirályon is megalakult a nőszövet-
ség, férfiszövetség, vasárnapi iskolai oktatás. Most hiva-
talosan szervezett nőszövetség nincs, de az egyházköz-
ség szolgálatkész asszonyai sokat dolgoznak a közös-
ség érdekében. Látogatják az idősek otthonát, nőszövet-
ségi konferenciát szerveztek, ellátták a templom és a 
lelkészi lakás építésénél dolgozó embereket, a szobor-
avatásra érkező vendégeket. 1996-ban kilenc, a Szent 
István király nevét viselő település polgármestere létre-
hozta a Szent Király Szövetséget. Elhatározták, hogy 
minden év augusztusában, más-más helységben gyűl-
nek össze egymás kulturális értékeinek, hagyományai-
nak megismerésére.  2004 augusztusában 
Marosszentkirály volt a találkozó színhelye. A küldöttsé-
geket, tánccsoportokat (kb. 200 személy) Marosvásárhe-
lyen szállásolták el. A háromnapos találkozó vacsorával, 
ismerkedéssel kezdődött, a tánccsoportok bemutatkozá-
sával, s az iskola udvarán tartott bállal folytatódott, majd 

vasárnap közös istentisztelettel zárult. A templomból 
kijövet minden küldöttség átadta az ajándék szalagot, 
amelyet az egyház zászlajára kötöttek.  
   A főzést, terítést, felszolgálást szakácsnők, pincérek 
végezték, de a marosszentkirályi asszonyokra vártak a 
kevésbé látványos teendők: a művelődési ház kitakarítá-
sa, a mosogatás, a zöldség, krumpli tisztítás és a találko-
zó megrendezéséhez szükséges adományok összegyűj-
tése. 
   A marosszentkirályi asszonyok tervei között szerepel a 
Bibliakörnek nevezett ház konyhával bővítése, edények, 
evőeszközök vásárlása. 
   A Marosszentkirályhoz tartozó Náznánfalván az asz-
szonyok a templomba új szőnyeget, úrasztali abroszt 
adományoztak. Ősztől-tavaszig minden szerdán biblia-

órára gyűlnek össze, köszöntik egymás névnapját, hús-
vét előtt szeretetvendégséget tartanak rövid műsorral. 
Szeretnek együtt lenni, énekelni. 

 
   Régi, római kori település lehetett Csittszentiván he-
lyén, s maga a falu is a XVII. században elpusztult 
Csittfalva és Szentiván összeolvadásából keletkezett. 
Leányegyházközsége a nem messze fekvő Malomfalva, 
amely már a XIX. század második felében túlnyomórészt 
román lakosságú volt. Csittszentivánról az első írásos 
feljegyzés a XV. századból való. A falu nagy része refor-
mátus, de élnek itt adventista, ortodox és római katolikus 
vallásúak is, összesen 1574 lakos. 
   2000-ben megjelent „Csittszentiván az ezredfordulón” 
című könyv szerint a rendszerváltás után újraindult az 
1948-ban megszüntetett nőszövetség, 30 taggal, akik 
azóta is látogatják a betegeket, segítik a rászoruló sze-
gényeket, segélyeket küldenek kisebb gyülekezeteknek, 
bibliaórákat, szeretetvendégségeket szerveznek. 
   2001-től fiatal lelkészházaspár szolgál a gyülekezet-
ben, s azóta sok, asszonyokat érdeklő előadás hangzott 
el, amelyeket orvosok, pszichológusok, lelkészek tartot-
tak. Nőszövetségi értekezletet szerveztek, adakoztak az 
utcagyerek misszióra, az imaheteken szolgáló lelkésze-
ket megvendégelték. Jó ötletük, amelyet más nőszövet-
ségek is alkalmazhatnak, a minden év márciusában 
megtartott Női Világnap megszervezésének módja. A 
német testvérgyülekezet támogatásával felépült gyüleke-
zeti házban tartják az összejövetelt, ennek befejezése-
ként faxon elküldik Németországba jókívánságaikat a 
résztvevők aláírásával. 
   2003 nyarán építkezés történt a lelkészi telken, ugyan-
ebben az időben az iskolai és egyházi vezetőség faragó-
tábort szervezett Bandi Dezső tanár úr irányításával. 
Emlékművet emeltek a háborúkban elesetteknek, ame-
lyen háromnyelvű táblát helyeztek el. A falu asszonyai 
két héten át 60 személy számára főztek, az önkéntes 
munkásoknak és a táborban résztvevőknek. A szüksé-
ges élelmiszereket, a templomban meghirdetett, gyűjtés 
révén szerezték be, a kenyeret az egyház búzájáért cse-
rébe kapták. A gyülekezeti ház konyhájában főztek, ott 
terítették meg ebédhez az asztalokat. 
   A Bandi Dezső tervezte Szentlélek emlékmű felavatá-
sára a gyülekezet ünnepséget szervezett, ahová a né-
met testvérgyülekezetet és hazai közéleti embereket 
hívtak meg. A nagyszámú vendégsereg ellátása újabb 
alkalom volt a csittszentiváni nőszövetség tagjainak, 
hogy kifejezzék közösségük iránti elkötelezettségüket.  

                                                        Tatár Mihályné 
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  Konferencia Marosszentkirályon 
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Jókai Mór 

A gondviselés  
egy repülő virágmag történetében 

 
  Egyszer a Dunán utaztam fölfelé a gőzösön, ahol szörnyen hosszú 
idõm volt a világ mostani szomorú állapotairól gondolkoznom. Semer-
re kilátás valami jobb után. Az ember azt sem tudja már, hogy miért 
él? És tulajdonképpen mi dolga van odáig, amíg meghal? 
  A terem egyik gömbölyű ablaka nyitva volt, s azon a meleg nyári 
szellő szabadon fújdogált be. Egyszer e szellővel egy repülő virágmag 
lengett be az ablakon át, egyike azon vándoroknak, miknek szárnya-
kat adott a természet, hogy keressenek maguknak jövőt. 
  Elnéztem, hogy mi lesz belőle. Ez a virágmag a túlsó partról jött idá-
ig. Missziója lett volna neki átmenni az innenső partra, s ott talán új 
ivadékot alapítania. Vajon mi lesz belőle? 
  A repülő virágmag a szobai légáradatban lomhán libegett ide s tova, 
s nem talált kijárást ebből az ismeretlen kelepcéből. 
  Egyszer rászállt egy utazó hölgynek a kalapjára, s ott megrekedt a 
sok strucctoll között; jött azonban egy besétáló utas, az szerencsésen 
leverte a sétabotjával a hölgy kalapját, s a virágmag újra repült. 
  Azután beleesett egy búzakereskedő poharába, csupa bor lett, az 
kilökte a pohárból, a földre tapadt. 
  Azután elnéztem ismét, hogy szedi fel magát lassankint, hogy szárít-
ja meg vékony pilléit; egyszer aztán felkerekedett egy krinolin, s a tá-
madt szélvészben a virágmag ismét magasra emelkedett; azután ad-
dig kereste sorba az átelleni ablakot, míg talált egy olyan keskeny nyí-
lást, mint az ujjam; azon hirtelen kisuhant, s megmenekült. 
  Sokáig néztem utána, amíg kivehettem, hogy igyekezett a másik par-
tot elérni. 
  S ez ekkor nekem nagy vigasztalás volt. Ha ez a virágmag még a 
tömött gőzhajó belsején is keresztül tudott törni, hogy céljához eljus-
son: hát én hogy csüggednék el akkor! 

Esther Kietz: Élettánc 
   
 1981 februárjában, Németországban, egy kis vidéki kórházban drámai 
körülmények között születik meg egy várva várt kislány. Az édesanya 
életét csak önkéntes véradók azonnali segítségével tudják megmente-
ni, a hősies küzdelem során azonban az akkor még alig ismert halálos 
vírus, az AIDS bekerül a szervezetébe, majd kislányáról is megállapít-
ják: HIV-pozitív… 
   Lehet-e ezentúl még élni, szeretni, hinni és remélni? Van-e értelme 
imádkozni, barátokat keresni, táncórákra járni? 
   A nagymama, Esther Kietz valósághűen, őszintén beszéli el ennek a 
tizennégy küzdelmes évnek a történetét. „Milyen gyermek volt, hogy 
rövid életében oly sok emberre volt hatással? Sokan kérdezték, ho-
gyan tudta elhordozni a betegségét és hogyan tudott élni vele panasz 
nélkül, hogyan nem veszítette el a kedvét annak a biztos tudatában, 
hogy minden fáradozás ellenére sem lehet segíteni rajta, és a korai 
halál majd minden tervét semmivé teszi. Hogyan lehetséges, hogy nem 
sajnálta magát, és nem várta, hogy mások sajnálják, hanem mindig 
vidám volt, minden érdekelte és arra figyelt, hogy mindenkivel szem-
ben igazságos legyen? Talán megéreztek valamit az emberek abból a 
titokzatos erőből, mely minden nehézsé-
günkben mellettünk állt, és amelyet emberi 
értelemmel nem lehet megmagyarázni?” 

Olvasó 

Mindenre van erőm  

a Krisztusban,  

aki engem  

megerősít. 

Fil. 4:13 
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     Az elmúlt évtized politikai, 
társadalmi változásainak egyik 
pozitív következménye az  egy-
házi szolgálatok templomon 
kívüli végzésének a lehetősége. 
A szolgálatok sokszínűsége 
maga után vonta a szakoso-
dást. Mióta kórházlelkész Laka-
tos Gabriella?  
– 1997-ben teljes munkakörrel, 
egyházi alkalmazásban kezdtem 
el ezt a szolgálatot. Ennek előtte 

is voltak kórházlátogató lelkészkollegáim, akik – gyüleke-
zeti munkájuk mellett – bejártak egy-egy kórházba meg-
keresni az ott fekvő betegeket, erősítést, vigasztalást 
nyújtva nekik. 1999-ben az állam lehetővé tette lelkészek 
alkalmazását a kórházakban. A marosvásárhelyi Megyei 
Kórház, felmérve ennek a szolgálatnak a fontosságát, 
fogadott és alkalmazott erre az állásra. 
    Miben „más” a kórházlelkész munkája?  
 – A szolgálat mássága elsősorban abban áll, hogy baj-
ban levő emberekkel találkozom, akik jobban igénylik a 
lelkész jelenlétét. Sokkal személyesebb kapcsolatok ala-
kulnak ki, nagyobb a hangsúly a lelkigondozói, 
lelkivezetői tevékenységen, személyes beszélgetéseken. 
Sok a váratlan helyzet, rugalmasnak és kevésbé formá-
lisnak kell lennem. Nagyobb az emberek szeretetigénye, 
nyitottsága és az Evangélium vigasztaló ereje is hatáso-
sabb. 
    Istentiszteletet vasárnaponként délután 5 órától tar-
tunk az első emeleti 1-es számú amfiteátrumban, ünne-
pek alkalmával az úrvacsorát is kiosztjuk. Személyes 
kérésre meglátogatom a járni nem tudó betegeket is. 
Néha szükség van haldoklók mellett lenni, hozzátartozó-
kat vigasztalni, műtétre készülőket erősíteni. Kereszte-
lést és temetést is végeztem már. Megható szolgálatok 
ezek.  
    Kik segítenek ebben a szolgálatban? 
 – A megyei kórházon kívül két városi kórházba is bejá-
runk. Zoltán János mezőbodoni és Orosz Gusztáv 
hagymásbodoni lelkészkollegáim mellett az onkológiai 
kórház látogatásában segít Csáky Józsefné, a pszichiát-
riai kórházban pedig Szántó József mentős asszisztens 
a segítségem. Kezdetben a legnagyobb segítséget a 
cserealjai, Szabadság úti és alsóvárosi gyülekezetek 
ifjúsága jelentette. A megyei kórház minden emeletének 
minden kórtermébe benéztek, hívogatták majd lekísérték 
a betegeket az amfiteátrumba. Az utóbbi években sajnos 
nem jönnek a fiatalok, Kovács János diakónus kivételé-
vel, aki minden vasárnap egyedül végzi a hívogatást. 
Sokszor egy-egy beteg mellé ül, igét olvas és együtt 
imádkoznak.  
   Segítenek a katolikus lelkészkollegám imacsoportjának 
nőszövetséges tagjai is. Egy-két, fehérköpenybe öltözött 
asszony 4-5 óráig végigjárja az emeleteket. Ilyenkor felír-
ják a református fekvőbetegek nevét, a kórterem számát. 
Ezeket majd én, a hét folyamán, meglátogatom.  

    Hogyan viszonyul a kórházi személyzet ehhez a 
munkához? 
 – Elfogadják. Olyanok is vannak, orvosok, assziszten-
sek akikkel együtt tudunk dolgozni, felhívjuk egymás fi-
gyelmét esetekre. Szerveztünk együtt továbbképzőket, 
konferenciákat. Pár éve sikerült a kórház igazgatóságá-
tól egy kis szobát kieszközölnöm, ahova „Cabinet de 
Pastoratie Sanitara” azaz „Klinikai Lelkészség” címen 
egy kis kabinetet rendeztem be. Itt bárki, előzetes meg-
beszélés alapján, lelkigondozói tanácsadásban részesül-
het.  
   Hol található meg a kórházlelkész? 

 – A kabinet a Megyei Kórház sürgősségi bejáratától 
jobbra levő első ajtó, rajta a már említett felirattal. Sajnos 
itt telefon nincs, de a rászorulók kereshetnek a 0746-
091941 mobil  vagy az otthoni 212672 telefonszámon.  A 
kabinetnek postaládája van, amelyen keresztül várom 
leveleiket, kéréseiket. A jövőben szeretném, ha találkoz-
hatnánk olyan önkéntesekkel, mondjuk református nő-
szövetségi tagokkal, akik segítenének megszervezni és 
felmérni azokat a kórházon belüli szolgálati területeket, 
melyekben laikus szeretetmunkások is részt vehetnek. 
   Köszönöm a beszélgetést, és Isten adjon sok erőt 

ehhez a rendkívüli 
szolgálathoz. 
   
  B.M.  
 

Kinek szíve 
reád támasz-
kodik, megőr-
zöd azt teljes 
békében, mivel 
Te benned bí-
zik.(Ésaiás 26:3) 

Betegek, haldoklók,  
hozzátartozók mellett … 
Beszélgetés Lakatos Gabriella kórházlelkésszel 

   Kedves Olvasóink! 
 
   Kíváncsiak voltunk lapunkról alkotott véleményükre, ezért 
kérdõíveket küldtünk szét.        A válaszokból kitûnik, hogy olvasóink 
nagy része szívesen elolvas minden rovatot, családtagjaik is kézbe 
veszik a lapot, a keresztrejtvényt inkább a fiatalabbak oldják meg, a 
receptek egy részét is kipróbálták. Érdekes ötleteket kaptunk arról, 
hogy mit olvasnának szívesen: orvosi tanácsokat, lelki vigaszt nyújtó 
írásokat öregek számára, történeteket, imádságokat, nagy költõink 
istenes verseit, falusi egyházak történetét, magyarok nagyasszonyai-
nak életét, érdekes emberi sorsokról, az egyedüllétrõl, misszióról, nõk 
szerepérõl a történelemben, utazás a világban, nõk a bibliában, sze-
mélyes bizonyságtételeket, vagy arról, hogy hogyan élheti meg Isten 
közelségét egy asszony hitetlen családban. 
   A Mária és Márta magazin leginkább szabadeladásban jut el olva-
sóinkhoz, akik nagy része az idõsebb korosztályhoz tartozik, s más 
vallásos folyóiratot is olvas (Üzenet, Vetés és Aratás, Örömhír, Biblia 
és Gyülekezet, Református Család, Kis Tükör, Ethosz, Lydia). 
   Köszönjük, hogy válaszaikkal kifejezték lapunkhoz való ragaszko-
dásukat, igyekszünk a javasolt témákról szóló írásokat megjelentetni 
s kérjük, bármilyen más ötletük van, juttassák el lapunkhoz. 
                                                                                  A szerkesztőség 
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Ide áthallatszik  
a kiskendi harangszó 

 
Gyermekkorom kedves Ibi nénijével, a mindig 

mosolygó, türelmes, vendégszerető, sokat dolgozó 
özv. Gönczi Lászlóné Gecse Ibolyával beszélgetünk 
egrestői otthonában. A fehér ház csöndesen simul a 
hófödte tájba, csak a szomszédos utca meredekén 
szánkózó gyerekek vidám kiabálása hallszik. 
Ibi néni a házban is csak járókerettel tud mozogni. A 
hosszabb beszélgetés, emlékezés kissé fárasztó, 
ebben is segít vele lakó lánya, öregkorának támasza. 

 – 1914-ben születtem Galambodon, harmadik 
gyerekként, ahol édesapám lelkész volt. Erről a faluról 
nincsenek emlékeim, kicsi voltam, amikor Haranglábra 
költöztünk, a húgom már ott született, az volt az igazi 
otthonunk. Nagyapám, Gecse Gyula haranglábi tanító 
volt, így tulajdonképpen haza mentünk. 

A marosvásárhelyi Református Leánygimnáziu-
mot végeztem, a Bethlen Katában laktam, utána édes-
apám Kolozsvárra küldött szabóságot tanulni, ez nagyon 
hasznos lett később a nehéz időkben. Egy ifjúsági konfe-
rencián ismerkedtem meg Imre Lajos teológiai profesz-
szorral, biztatására bekapcsolódtam a belmissziói mun-
kába. Haranglábon leányszövetséget, nőszövetséget 
szerveztem, vasárnapi iskolát vezettem. 

A későbbi férjem Ádámoson volt segédlelkész, a 
szászcsávási lelkész ajánlotta, hogy jöjjön, ismerkedjék 
meg velem. Azután mind gyakrabban látogatott, messzi-
ről láttuk, hogy megjelenik a vadászpuska, már tudtuk, 
hogy ő jön. Tavasszal találkoztunk először, 1938-ban, 
ősszel megtartottuk az esküvőt, de még félig-meddig 
távházasságban éltünk, mert én többnyire otthon voltam, 
a beteg édesanyámat ápoltam.  
1939-ben a férjemet meghívták Kiskendre, a szülőfalujá-
ba, ahol az ő édesapja volt korábban a lelkész. A Vámos
-hídnál (a Kisküküllő hídja) várt a lovas küldöttség, s kiál-
tották: „Aki a miénk volt, hazahoztuk!” 

Hamar megszerettem az új helyet is, velünk la-
kott élete végéig özvegy anyósom, mindig békében él-
tünk, én türelmes voltam; nemcsak a mondat végén, ha-
nem a szó közepén is el tudtam hallgatni. 

Kiskenden is volt örömöm a nőszövetségi mun-

kában, a fiatalokkal való foglakozásban, a vasárnapi is-
kolában. Imre Lajos professzor úr kéthetente küldte a 
vázlatokat, mindig ennek alapján tartottam a bibliaórákat, 
hetente gyűltünk össze az iskolában. Minden levélben 
bibliajelzőt is küldött. 

Mikor közeledett a front, Budapestre menekül-
tünk, anyósom a fiammal más szerelvényre került, nehe-
zen találtunk egymásra a zűrzavarban. Hét hónapig él-
tünk ott, az ostrom minden borzalmát végigszenvedtük. 
Ravasz László püspök úr a férjemet kinevezte, de szóba 
se jöhetett, hogy ott maradjunk, egyikünk sem akarta. 
Hazajövetelünk után a bútorok visszakerültek, nagyrészt 
kérés nélkül hozták vissza az emberek. Újra beindult az 
élet, nőszövetségi munkával, bibliaórával, rongytépő ka-
lákával. 1946-ban eladtuk a haranglábi birtokot, 
Kiskenden vettünk földet, Balavásáron egy házat, ahova 
aztán a posta beköltözött, öreg korunkban nem mehet-
tünk oda, eladtuk és így vettük meg ezt a kis egrestői 
házat.  

Kiskenden 1949-ben megalakult a kollektív gaz-
daság, a kommunista vezetők sokat kellemetlenkedtek. 
Az összegyűlt kepegabonát szétosztották az igénylők 
között, ha megtudták, hogy a férjem presbiteri gyűlést 
akar tartani, mindjárt gyűlést hirdettek a kultúrotthonban, 
ahol kötelező volt a megjelenés. Bibliaórát, családlátoga-
tást nem engedtek. Sokat faggatták a férjemet a vadász-
fegyverről, ami a háború alatt elveszett. Az emberek egy 
része nem fizetett kepét, az amúgy is kicsi gyülekezet-
ben alig volt valami jövedelmünk. Én sokat szőttem, varr-
tam, babákat készítettem eladásra, 1948-ban a földeket 
leadtuk az államnak, így nem kerültünk kuláklistára. Eb-
ben az évben született a lányom, Edit. 

A férjem mindig úgy jelentette, mintha az egész 
fizetését megkapta volna, csak ne számolják fel a 
kiskendi egyházat, pedig a megélhetésünk egy részét 
varrással, szövéssel szereztem. Annak ellenére, hogy 
szűkösen éltünk, nyaranta mindig nálunk vakációztak a 
rokon gyerekek, szerettem és szívesen láttam őket. 

1979-ben jöttünk nyugdíjba, a híveink 200 mun-
kanapon át segítettek ezt a házat rendbe hozni és kibő-
víteni. Itt is megbarátkoztunk az egrestőiekkel, de a fér-
jem minden pénteken 
Balavásáron volt a 
vásárban, hogy a 
kiskendiekkel találkoz-
zék. Most is gyakran 
látogatnak minket, 
főleg az asszonyok, 
újévkor, vagy ha a 
malomba járnak. 

1992-ben a 
kiskendi temetőbe ke-
rült a férjem, a szülei 
sírjába. Azóta lányom-
mal kettesben élünk, a 
fiamék is gyakran láto-
gatnak. Kedves ne-
künk ez a hely, amit 
azért is választottunk, 
mert ide áthallatszik a 
kiskendi harangszó.                                                                                             

        
         T. I. 

Vasárnapi iskolások között 1940-es években 
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éves  
a Református  
Nőszövetség 
 
 

 
– Az Üzenet 1990. március 30-i számában megjelent rövid hír a Refor-
mátus Nőszövetség újraalakulásáról tudósít. Hogyan emlékszik vissza 
erre az eseményre Csáky Józsefné, kerületi nőszövetségi alelnök? 
 – 1990. március 7-én Marosvásárhelyen Csiha Kálmánné 
tiszteletesasszony megtartotta az első közös nőszövetségi bibliaórát. A 
város minden gyülekezetéből jöttek asszonyok, sokan voltak közöttük 
értelmiségiek, tanárok, orvosok, akik úgy érezték, hogy jelen kell lenniük 
ezen az eseményen. Nagy volt a lelkesedés, emelkedett a hangulat. A 
jelenlevő 160 asszony boldogan vállalta fel azokat a feladatokat, ame-
lyekről a tiszteletesasszony beszélt. Ismertette a szervezet Szabályza-
tát, majd a jelenlevők vezetőséget választottak. E találkozó után Erdély-
szerte alakultak a tagszervezetek. 
 –  Milyen célkitűzésekkel indult a Nőszövetség? 
 – Az újraalakult szervezet az 1927-ben létrejött és csupán 10 évet mű-
ködő Nőszövetség folytatása kívánt lenni. Legfontosabb célkitűzése: a 
hitélet elmélyítése, az evangélium szolgálata, lelkek Krisztushoz vezeté-
se és diakóniai munka. Feladatai között a betegek meglátogatását, ápo-
lását, elhagyottak, árvák gondozását, rászorulók anyagi és erkölcsi tá-
mogatását említeném. A nagytiszteletű asszony arra buzdította az asz-
szonyokat, hogy 40 év kommunista diktatúra és agymosás után, hasz-
nálják ki az önszerveződésnek ezt a lehetőségét, segítsék talpra állni 
azt a Nőszövetséget, mely a gyülekezetet szolgálva kívánja megélni a 
Szentírás tanítását: „Egymás terhét hordozzátok..” 
 – Mi valósult meg ezekből a tizenöt év alatt? 
 –Tizenöt év alatt sokminden történt, a célkitűzések nagyrésze megvaló-
sult. Találkozókat, konferenciákat szerveztek, öregotthonokat, árvaháza-
kat látogattak, utcagyerek missziós házat támogattak, betegeket, rászorulókat segítettek, gyászolókat vigasztaltak az 
asszonyok. A női lélek és elme nagyon kreatív, észreveszi ahol segítségre van szükség, így a tevékenység skálája 
kiszélesedett, különbnél-különb feladatokat látnak el az asszonyok. 
 – Sikerült-e új embereket bevonni a Nőszövetségbe? 
 – Az évek során – sajnos – nagyon sokan elmentek, vagy meghaltak. Morzsolódtak le emberek, de újak is jöttek. 
Nagyon nehezen lehet bevonni a középkorúakat, egyrészt azért mert a kommunizmus alatt nem igazán volt kötödé-
sük az egyházhoz, másrészt meg túl sok a mindennapi elfoglaltságuk, esetleg munkahelyük van, ami miatt nem tud-
ják rendszeresen felvállalni a feladatokat. Pozitív példaként említhetem azt, amikor az édesanya helyét a leánya vet-
te át a Nőszövetségben.  
 – Történt-e nyitás az egyházon kívül működő civil szervezetek felé? 
 –  A Református Nőszövetség főleg az egyházon belül fejti ki tevékenységét. Az asszonyok felvállalnak különböző 
kulturális, hagyományőrző, nevelőcélú tevékenységeket is. Ezekkel a civil társadalmat is el szeretnék érni. A civil 
szervezetek bemutatására is kerítettünk alkalmakat. Sok jóindulatú ember van, akik szervezetten, nagyon hatéko-
nyan segítenek a társadalom egy-egy perifériára szorult rétegén. Sokszor megszégyenít bennünket a lelkesedésük, 
elkötelezettségük, kitartásuk. Tanulhatnánk tőlük. De  a Nőszövetség több azáltal, hogy Isten szeretetéből kap indíta-
tást a feladatra. Nem csupán a célt látja, hanem cselekvésének oka van: a megváltás öröméből fakadó hála. 
 – Van-e jövője a Nőszövetségnek? 
– Mint kerületi alelnök egy egész régió tevékenységét ismerhetem meg a beszámolókból. A kezdeti láng sok esetben 
kialudt, másoknál csak a kötelező, formális dolgokkal találkozom. Még ma is vannak gyülekezetek, ahol nem szer-
vezték meg a nőszövetséget. De ezek ellenére, én hiszem, hogy a Nőszövetségnek van jövője, mert amit Isten létre-
hoz és fenntart, az nem szűnik meg. Ő ad ma is és adni fog a jövőben is indítatást sok asszonyi szívbe. És ad erőt, 
hogy imádságos lelkülettel cselekedjenek az Isten dicsőségére. 
                                                                                                                       Borsos Melinda 

 

 

Üzenet, 1990. március 30. 
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Szabó Péter – Enyedi Juliánna  ( Koronka ): A 
gyülekezeti élet befolyásolja   a keresztyén  csalá-
dok  életét és ezek  a maguk módján  hatással vannak a 
gyülekezetre. Tapasztalatunk szerint a legtöbb gyüleke-
zet élete  igen sokszínű és felöleli a különbözi korosztá-
lyú híveket. A vasárnapi, illetve az ünnepi alkalmakon 
kívül fontos, hogy megnyíljanak a gyülekezeti termek 
ajtai, hogy az emberek jobban megismerhessék egy-
mást. Kisebb csoportról lévén szó a többszöri együttlét 
során barátságok szövődnek és létrejön egy családias 
kapcsolat. A folyamatos lelki megújulás kihat a környeze-
tünkre, de leginkább a családi életünkben  mérhető 
le.Segítségül szolgál a családban a felmerülő problémák, 
gondok helyes megoldására. Harmonikus kapcsolat ala-
kul ki a családtagok között. Az Istenben hívő család élete 
elképzelhetetlen a keresztyén gyülekezet nélkül.  Innen 
indul ki és ide tér vissza .Mint egy drága körforgás ismét-
lődik a magvetés és a gyümölcstermés. 
   Zalányi János – Bereczki Erzsébet ( Marosvá-
sárhely II. ): Fontosnak tartjuk, hogy családtagjaink hét-
köznapjainkban is példát kapjanak a misszió és a szere-
tetszolgálat, az igeolvasás és a közös imádság lényegé-
ről. Ezekből a kis közösségi élményekből származnak a 
legkedvesebb emlékeink  is. Gyakorlatilag azonban még 
az idézetben említett feltétel után volna egy lépés. Hiába 
egy kis gyülekezet a családunk, ha bennünk nincs meg a 
gyülekezeti szolgálatra való hajlandóság. Ebben az eset-
ben csak passzív résztvevői és élvezői leszünk a gyüle-
kezeti életnek. A Heidelbergi Káté 55. kérdése figyel-
meztet, hogy: „... mindenki kötelességének kell ismerje, 
hogy ajándékaival a többi tagok javára és üdvösségére 
készséggel és örömmel szolgáljon.” Tapasztalatunk, 
hogy a készséggel az öröm is együtt jár. Nemcsak felté-
telként, hanem legtöbbször ennek gyümölcseként is.  

Nagy György – Gál Imola ( Mezőpanit ): Ahogy 
a csillagokat Isten egy fizikai törvény által igazgatja, így 
akarja a mi családi életünket, valamint gyülekezetünket a 
szeretet törvénye által építeni. Úgy tapasztaljuk, hogy 
mindenki bezárkózik a kapuja mögé, ami közös és ami 
az Istené azzal csak foglalkozzon más. Ha hiszünk, ak-
kor merjük vállalni amit Isten ránk bízott. Lelki és fizikai 
munkával építsük családjaink és gyülekezetünk életét. 
Isten tőlünk számon kéri az elveszett lelkeket és a gyüle-
kezetet. 
Mitől lesz családias egy gyülekezet és gyülekezet egy 
család? Ha otthon érzzük magunkat a közösségben, és 
a családban is engedelmeskedünk Isten Igéjének!  
         Orbán Tibor – Balásy Réka (Marosvásárhely 
X.):Egy angol író feltette a kérdést hogy miért 
"exportálunk" kifele olyasmit amit mi magunk sem élünk 
meg? A fenti kérdéssel kapcsolatosan egy másik kérdés 

fogalmazódott meg bennünk: lehetnek-e elvárásaink a 
gyülekezet fele, abban az esetben ha nem igyekszünk 
részt vállalni a közösség terheiből? Az ige figyelmeztet 
hogy az utolsó időkben kihűl az emberekből a szeretet. A 
globalizációt jellemző fölmelegedéssel szemben, lelki 
téren bennünket is veszélyeztet az elhidegülés, a kö-
zöny, a kiégés. Egyre inkább, úgymond nyugati modell 
szerint élünk, a családtagok többet vannak külön mint 
együtt - így minden együtt töltött perc fontos - az elcsen-
desedés is - nemcsak tervezgetni, hogy Igét olvasunk és 
imádkozunk, hanem meg is kell  tenni. 
        Borbély Csaba Dávid – István Mária (Mezőpanit): 
Szomorú, de sokszor nem is siránkozunk, nem fáj az, 
hogy gyülekezetünk nem elég családias. Igaza van a 
költőnek, hogy nem a lepra és nem a rák a világ legna-
gyobb betegsége, hanem a Krisztus nélküliség. Ez a 
betegség támadta meg kis családjainkat és ezért nem 
családias a gyülekezet sem. A család Ura hiányzik egyé-
ni, családi, gyülekezeti életünkből. Megromlott a férj-
feleség-gyerek közötti helyes kapcsolat, és a gyülekezeti 
tagok közötti kapcsolat. Nem fáj az, ami másnak fáj. 
Nem örülök annak, ami a másiknak öröm.  A gyógyulás 
az, ha keressük és megtaláljuk Istent, akkor Vele együtt 
otthont, biztonságot, örömöt, életet nyerünk. Szeretjük a 
gyülekezetünket, de szeretnénk, ha még többen otthont 
találnának benne. Ami a családunkat illeti, olyan jó ta-
pasztalni egy-egy  vita után a megbocsátás örömét, jó 
elfogadni egymást úgy ahogy vagyunk, jó együtt imád-
kozni a gyerekekkel a magunk és mások gondjaiért.  
       Veress László – Ferenczi Irma (Somosd): Mi úgy 
érzzük, hogy nem siránkoznunk kellene azon, hogy gyü-
lekezetünk nem elég családias, hanem imádkoznunk és 
tennünk, szolgálatot vállalnunk azért, hogy az legyen. 
Imádkoznunk kell azért, hogy falunkban sok olyan család 
legyen, ahol Krisztus jelenléte megtapasztalható, mert Ő 
tud bennünket egy nagy családdá formálni. A mi csalá-
dunk is azóta lett egy kis gyülekezet, amióta Jézus Krisz-
tust személyes Urunknak és Megváltónknak befogadtuk 
mindketten az életünkbe. Négy drága leánygyermekkel 
ajándékozott meg Isten bennünket. Nem olvashatjuk 
mindig együtt a Bibliát, mert nem lakunk együtt. Két na-
gyobbik lányunk Magyarországon tanul és dolgozik. Két 
kisebbik itthon van még. De lélekben és imádságban 
mindig együtt vagyunk. Minden nap imáinkban hordoz-
zuk egymást és én hiszem és tapasztalom, hogy Jézus 
Krisztus az imádság által összekapcsol bennünket egy-
mással. Amikor hazajönnek- még ha vendégeink vannak 
is – együtt olvasunk Igét, imádkozunk, hálát adunk Isten-
nek, azért, hogy életünk minden helyzetében velünk van.  

 
Mária és Márta magazin                                                                                                       

Család és gyülekezet 
 
 „Sokszor siránkozunk azon, hogy gyülekezeteink nem elég családiasak. Még a legkisebb gyülekezetek sem, 
ahol a létszám, az áttekinthetőség ezt megengedné. Nem járunk messze az igazságtól ha megállapítjuk, hogy ott 
és akkor lehet a gyülekezet egy nagy család, ha a családok mindegyike egy kis gyülekezet.”  ( Dr. Fekete Károly ) 
 
    ––––    Miként tapasztaljátok a gyülekezetetekben, és hogyan élitek meg a családotokban a fenti megállapítás 
igazságát?                            
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Mosoly az istentiszteleten 
 
   A bűnvalló ima után érkeztek meg. Csendben lecsoma-
goltak a templom hátsó padsora mellett. A gyerekkocsit a 
folyosón hagyták, úgy, hogy ne akadályozza a járást. Kint 
hideg eső szemerkélt. A fiatal anyuka levetette kisfiáról a 
kabátkát, majd kislányának segített. Kényelmesen elhe-
lyezkedtek a kellemes meleget árasztó kályha előtt. Köz-
ben szólt az orgona. A kisfiú számára érdekesen csengett 
az ének. Lecsúszott édesanyja öléből és megállt előttem. 
Nem szólt, csak nézett. Lehetett másfél éves. Mosolyomra 
mosollyal felelt és tovább ment. Szótlanul. A lelkész a 
Zsoltárok könyvéből olvasta fel az alapigét. Az istentiszte-
leti rendtartás elemeit magyarázó igehirdetési sorozat a 

hálaadó imánál és Miatyánknál tartott. Tipegő barátom meg-
járta magát, majd édesanyja ölébe kéredzkedett. Pihenni és hallgatni. Megszomjazott, és teázgatott. Később gön-
dör hajú nővéréhez somfordált. Ott is elüldögélt egy darabig, aztán újra elindult, de megtorpant a falként magasodó 
padok előtt. Valaki hátranézett: „Mi van a gyermek-megőrzővel?”- kérdezhette magában. Az igehirdetésre válaszoló 
éneket ülve énekeltük. Az anyuka tekintetével követte kisfiát, az meg a komoly felnőtteket figyelte. „Hálatelt szívvel 
borulunk le előtted, mennyei jó Atyánk...” kezdett imába a lelkész. „Ámen” válaszolt rá egy gyerekhang a hátsó pad-
ból. Záró ének alatt az édesanyja felöltöztette őket, és elmentek. A mögöttem ülő kisfiút nagyapja fogta kézen. 
   Hazafelé jövet nem tudtam volna szóról szóra elmondani azt, amiről a lelkész prédikált, de szívemet végtelen bol-
dogság és hála töltötte el. Hálás voltam Istennek a fiatal édesanyáért, a nagyapáért, hogy elhozták ezeket a gyer-
mekeket, hogy ott lehettek velünk a gyülekezetben. Hálás voltam ezekért a gyermekekért, mert ilyeneké az Isten-
nek országa.                  B.M. 
 

Konfirmáció – vallástétel 
 

   „Szent hitünkről vallást tettünk,/ Te hallottad, jó 
Atyánk!/ Engedd mindig azt követnünk,/ Amit most itt 
fogadánk” – énekeltük konfirmálókként, s énekelik Virág-
vasárnap Erdély-szerte a református templomokban a 
kis bizonyságtevők. Megtanultuk és felmondtuk a Heidel-
bergi Kátéban lévő kérdés-feleleteket. Bizonyítottuk, 

hogy tudjuk milyen alapokon nyugszik református vallá-
sunk, s felvétettünk az úrvacsorázó egyháztagok közé.  
   Én személy szerint az akkori bizonyságtételt családi 
ünnepként éltem át. Olyan eseményként, amikor a csalá-
dunk apraja-nagyja begyűlt a kis tömbházlakásunk nagy-
szobájába, s jót mulatott. Az ajándékokat sem felejtettem 
el: akkor kaptam az első Bibliám, az első, fehér színű 
kötött pulóverem, s az első levesestálam. Fontos ese-
mény volt életemben, bár akkor nem értettem, éreztem 
sem jelentőségét, sem felelősségét. 
 
   Pár hónappal később az uszodában egy jóképű, nagy-
menő fiatalember azt kérdezte tőlem, hogy hiszek-e Is-
tenben? Mert tetszett nekem, s mert nehéz színt vallani 
a közvéleménnyel nem egyező dolgokról, egyből rávág-
tam: nem. Gyávaság volt, s tagadás. Éreztem ezt akkor 
is, s később is, amikor a lelkész a Máté evangéliumából 
hirdette az Igét: ha valaki vallást tesz rólam az emberek 
előtt, én is vallást teszek róla az én mennyei Atyám előtt. 
Ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is meg-
tagadom azt az én mennyei Atyám előtt. 
 
   Minden évben Virágvasárnap, konfirmáláskor újra és 
újra szívembe zárom ezt az Igét, figyelmeztetve magam, 
hogy a vallástétel, a hitemről való bizonyságtétel, a refor-
mátus egyházhoz való tartozásom nem merült ki, nem 
fejeződött be a konfirmálással. Tetteimmel, szavaimmal 
naponta vallást teszek hitemről vagy… megszegem fo-
gadalmam. 
 

Andreas Gryphius 
 
               VIRÁGVASÁRNAP 
                ( Máté 21,1 – 11 ) 
 
    Nézd,nézd, Sion, vonul az Írások Királya! 
    Örömszerző jön itt. Atyja parancsait 
    Ő végrehajtja hűn. Kikben még él a hit 
    ( Elfutnak csakhamar ), most mennek még nyomába. 
 
    Segítséged csak Ő! Siet szeretni. Drága 
    Vére eloltja az átok villámait, 
    S a kárhozatból így téged kiszabadít. 
    Vonul, hogy mégse légy szent üdvéből kizárva. 
 
    Hozsánna Istenünk! Hozsánna Dávidunk! 
    Tiéd a gúny, halál: ily áron vígadunk. 
    Rabszolga lett értünk e szent királyi Fölség. 
 
    Áldunk, mert fölemelsz a bűn-tenger alól. 
    Meghalsz, hogy éljünk. Élsz, hogy tudjunk halni jól. 
    Gúnyért áldás miénk, s a kínodért dicsőség. 
 Simon Virág 

Tulipán utcai vallásórások (fotó : njl) 
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Máté 13,3-9 
Ha két ember beszélget, 

az egyik beszél, a másik hallgat-
ja. Az egyik a magvető, a másik 
a talaj. Ha fontos mondanivalód 
van, akkor éppen te vagy a mag-
vető. Ha figyelmesen hallgatod a 
veled beszélőt, akkor talajjá vál-
tozol. Kettős szerep váltakozik 
bennünk: hol magvető, hol talaj 
vagyunk. Jézus példázatában a 
mag állandó, a talaj változó. Ve-
gyük számba talaj-voltunkat. 

A szülő számára a gyer-
meke a talaj. Az iskolában a ta-
nár számára a tanítvány a talaj. 
A templomban, ahol Isten Igéje 
hangzik, a gyülekezet a talaj. Ha 
engeditek, a felétek hulló tanítás 
magja belehull szív-ész-lélek 
talajotokba. Az élet még számta-
lan területén lehet talaj szerepe-
tek. De elég, csak a fenti három 
lehetőséget említeni, máris lát-
hatjátok, hogy milyen sok helyen 
derülhet ki rólatok az, hogy mi-
lyen talaj vagytok. Jézus négy 
típust különböztet meg: útszéli, 
köves, tövises, és jó. 
 Amikor a szülő tanácsát 
nem hallod meg, amikor az isko-
lában nem figyelsz, vagy a 
templomban egyébbel vagy el-
foglalva, akkor útszéli talaj vagy, 
leesik a füled mellet a tanítás 
búzaszeme. 
 Köves talaj vagy, ha meg-
hallod ugyan a jó szót, csírázni 
kezd benned a mag, de gyökeret 
nem tud verni, ezért rögtön el is 
szárad. Milyen jó lenne szépnek, 
jónak, szófogadónak lenni, de 
alig, hogy megfordult a magvető, 
háta mögött már az ellenkezőjét 
teszed. 
 A tövises talaj meghallgat-
ja, megérti, kicsirázik, nő, de ott 
a tövis! Mi a tövis? - Bűn, csábí-
tás, gyarlóság, indulat, harag. 
Elvileg mindennel egyetért, de 
nem tudja a gyakorlatba ültetni. 
Így válik a szülői szó számára 
fölöslegessé, az iskolában meg-
tanult anyag használhatatlanná, 
Isten Igéje hiábavalóvá.   („A szó 
fülig ha juthat, de szívig nem 
mehet” – 433.ének). 
 Ennyi terméketlen föld 
után, lehet-e még egyáltalán 
valamilyen termésre számítani? 
Igen, mert Istennek hála van jó 
föld is. Kevés van, de jó, termő, 
és gyümölcsöző. 

 Az életetek fogja megmu-
tatni, hogy milyen talaj vagytok, 
és mit tesztek a maggal. Termi-
tek-e a gyümölcsöt, vagy pedig 
elhal bennetek a jó mag? 

 

 ☺ ☺ ☺ ☺  KIS ILLEMTAN  ☺☺☺☺  KIS ILLEMTAN ☺☺☺☺  �KIS ILLEMTAN  

Köszönés>köszönés>köszönés>köszönés>köszönés>köszönés 

„Mindenkinek előre köszönök, kivéve azt, aki ezt elvárja tőlem!” 
               Kosztolányi Dezső 
 

A köszönés, egymás üdvözlése az egyik legrégebbi szokás, talán ez volt a leg-
első illemszabály, amit az ember kitalált. 
 
• A köszönés elmulasztása illetlenség!  
• Ha valahova belépsz, úgy illik, hogy te köszönj először!  
• Köszönéskor a köszöntött szemébe illik nézni.  
• Nőknek, tekintélyes, illetve idősebb embereknek előre kell köszönni.  
• A napszaknak megfelelő köszönéseket – jó reggelt, jó napot, jó estét – 

mindig  kísérje a „kívánok” ige! A nemzetközi protokoll által javasolt kor-
határ, 25 év feletti ismerős hölgyeknek nyugodtan mondhatjuk a sokat 
kritizált Kezét csókolom!-ot. 

• A 25 év alattiak köszönési formája a Szervusz! vagy a Szia!  
• Elköszönéskor a „viszontlátásra” köszöntést használd. 
• Köszönéskor kezet fogunk. Mindig az idősebb nyújt kezet a fiatalabbnak, 

a nő a férfinak, a vezető a beosztottnak, az oktató a tanulónak, a maga-
sabb beosztású az alacsonyabb beosztásúnak. 

• Nem illik hosszasan fogni a másik kezét, nem szokás szorongatni, ropog-
tatni, erősen rázni a társ kezét. 

• Mindig a jobb kezed nyújtsd a köszöntöttnek.  
• A feléd nyújtott kéz elutasítása rendkívül sértő.  
• A kézfogás legyen határozott, se túl erős, se az ún. „halfogás”.  
• Erőt, egészséget!  Jó szerencsét! – katonák, illetve bányászok köszönése 
• Békesség Istentől! – reformátusok köszöntik így egymást. 
 

G Y E R E K -   

O L D A L  
Szerkeszti: Czirmay Izabella Mária 

Egy afrikai 
törzs tagjai 
köszönéskor 
markukba 
köpnek. 

Új-Zéland 
őslakosai 

köszönéskor 
az orrukat 
dörzsölik 

össze 

A tibetiek 
meglengetik 

kalapjukat, 
kinyújtják 

nyelvüket, és 
bal kezüket a 

fülük mögé 
teszik. 

A keleti né-
pek kezüket 
mellükre 
téve, mélyen  
meghajolva 
köszöntik 
egymást. 

Ambrus Kinga,  

VIII. oszt. tanuló rajza - Ludastelep 
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  A hóvirág mellett egész sereg szép mezei és erdei virágunk 
üdvözli március elején a kikeletet. Napos lejtőkön szélnek és 
zivatarnak kitéve, harcolva az erős nappali felmelegedéssel s a 
fagyasztó éjszakai lehűléssel, küzd életéért és fennmaradásá-
ért a kökörcsin. Csak úgy maradhatott meg, hogy alkalmazko-
dott. Finom, selymes szőrözet védi és óvja az egész növényt a 
hidegtől s az erős párolgástól. A vízhiány tette szükségessé, 
hogy mélyre hatoló, erőteljes gyökérzetet fejlesszen, a tavaszi 
szelek ellen pedig szabdalt levelekkel védekezik. A legelésző 
állatok ellen is van ám védőfegyvere a kökörcsinnek. Mérges 
nedve miatt juh és tehén egyaránt elkerüli. 
Neve az ótörök „kök” szóból származik, ami 
kéket jelent. 
   Kikelethirdető a domboldalakon virító für-
tös gyöngyike is, mely már tavaly elegendő tartalék tápanya-
got raktározott el hagymájában ahhoz, hogy kora tavasszal 
virágozhassék. Csatornaszerű levelei pontosan a gyökereihez 
vezetik az esővizet. Kis harangocskákhoz hasonló virágai lila 
fürtökbe csoportosulnak, hogy jobban felfigyeljen rá a nektárra 
éhes rovarnépség. 
   A kora tavasz virágaihoz tartozik a szép, sárga virágú kanka-
lin vagy primula is. Vaskos gyökértörzsében igen sok a 
tartalékanyag, ebből tudja létrehozni tőrózsában álló leveleit, 
melyek összesodródnak védekezésül a hideg ellen, ernyős 
virágzatban csoportosuló sárga virágait, melyekben sok a nek-
tár. 
   Ha utunkat a patakpart vagy a  rét nedves részei felé vesz-
szük, bizonyára találunk ott egy aranysárga színű virágot, me-
lyet a kora tavaszi nap melege csal elő az iszapból. Mocsári 

gólyahírnek nevezik, mert a nedves helyeket szereti. A növény 
minden része mérges anyagot tartalmaz, mégis a falusi pász-
toremberek a gólyahír bimbóit ecetbe eltéve salátaként fo-
gyasztják. 
   Ugyancsak tavaszi csemege a salátaboglárka levele is. Nö-
vényünket a nedves erdőaljakon találjuk meg, s bár levelei 
szintén mérgesek, az ecet itt is segít közömbösíteni a veszé-
lyes anyagot. Korán kivirít. Levelei a föld színén fekszenek el, 
így a szél nem tépi szét őket és több meleget is kapnak. Ha 
esőre fordul az idő, virágai összecsukódnak, így a virágpor 

nem megy tönkre. 
   A tavaszi virágok legkedvesebbike az ibo-
lya. Üdezöld levelei eleinte még szivar alak-
ba összesodródnak, aztán a simogató nap 

hatására kisimulnak, ezután megjelennek a szép kék színű 
virágok is. Kellemes illatukkal magukhoz csalogatják a mézre 
éhes bogarakat. Magvakkal és földalatti indákkal is szaporod-
nak. 
Tavaszhirdetők közül legutoljára virít a májusi gyöngyvirág. 
Virágunk egész sereg alkalmazkodási jelenséget árul el a fi-
gyelmes szemlélőnek. Nem siet annyira, mint kora tavaszi tár-
sai tették, hiszen a kilombosodott erdő árnyékában is meg tud 
élni. A naposabb helyen növő példányok levelei kisebbek és 
világoszöldebbek. Már május közepét mutatja kalendáriumunk, 
amikor a levelek közül kihajt a hosszú virágkocsány, melyen 
fürtökbe tömörülve sorakoznak a fehér, csengettyűkhöz hason-
ló virágok. 
(Dr. Xántus János – Természet Kalendáriuma) 
 

Tavaszi nagytakarítás – nemcsak 
a lakásban 
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS KÚRA (enyhe méregtelenítés). 
Ha valaki a testsúlyát nem akarja jelentősebben csök-
kenteni, és nem akar hatásosabb méregtelenítő kúrát 
alkalmazni, ám mégis szeretne a szervezetében felhal-
mozódott salakanyagoktól megszabadulni, egy kicsit 
regenerálódni, jó alternatíva lehet, ha zöldség, gyü-
mölcsnapokat tart, vagy netán hosszabb kúrát végez. A 
kúra előnye, hogy nem jár semmi komolyabb megkötött-
séggel, nagyon egyszerű a megvalósítása, és kevés elő-
készülettel jár. Kevésbé terheli meg a szervezetet, a 
megvonási tünetek szinte észrevétlenek maradnak, így 
munka mellett is könnyebb elvégezni, mint más méregte-
lenítő kúrákat.  Lehet olyan kúrát tartani, amikor csak 
zöldséget vagy gyümölcsöt eszünk, s lehet léböjtkúrát 
tartani, amikor csak gyümölcs és zöldséglevet iszunk. A 
kúrák időtartamát mindenki maga döntheti el.    A 
zöldségek és gyümölcsök rengeteg vitamint, ásványi sót, 
nyomelemet, és sok immunerősítő bioaktív anyagot tar-
talmaznak. Szervezetünk gyakorlatilag minden létfontos-
ságú anyaghoz hozzájuthat a diéta során, így 2-3 hetes 
időtartam esetén sem kell tartanunk a hiánytünetektől. A 
gyümölcsökben és zöldségekben található rostok alapo-
san kitisztítják a bélnyálkahártyát, így nagymértékben 
elősegítik az emésztőrendszer kitakarítását. Szerveze-
tünket fokozatosan kell rászoktatni a kúrára, ennek érde-
kében a kúrát megelőző napon már lehetőleg csak köny-
nyen emészthető ételeket együnk, (például: vacsorára 
érdemes  csak gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani.) 
Napközben igyunk sok folyadékot, de semmiképp sem 
kávét vagy alkoholt. A kúra során érdemes testünk ápo-

lására is jobban odafigyelni. Vegyünk hideg-meleg váltott 
zuhanyt, amely keringésünkre van jó hatással. Testápo-
lásra lehetőleg csak természetes kozmetikumokat hasz-
náljunk (körömvirág, levendula szappan, mandula vagy 
jojobaolajat). A kúrát követő nap(ok)on óvatosan szok-
tassuk vissza szervezetünket a bonyolultabb ételek fo-
gyasztásához. Néhány gyümölcs, amelyekkel ajánlatos 
végezni a kúrát: alma, dinnye, eper őszibarack,  kajszi-
barack, szőlő.  

LÉBÖJTKÚRA. A léböjtkúra megfelel a böjt összes fel-
tételének és a lehető leggyorsabban tisztítja meg a szer-
vezetet. A kúra abból áll, hogy egy-három napon át csak 
friss gyümölcs- és zöldséglevet fogyasztunk. A kúra ser-
kenti a szervezet anyagcseréjét és kiválasztását. Kilókat 
lehet leadni ilyen módon, a bőr feszesebb lesz és meg-
tisztul, a haj szebb fényt kap, a belek és az emésztő-
rendszer más szervei megpihenhetnek, kiürülhetnek és 
kevesebb alvás is elég ilyenkor a regenerálódáshoz. A 
léböjtöt kipróbálók közül sokan számoltak be arról, hogy 
fizikai teljesítő-képességük is a csúcson volt a kúra ideje 
alatt. 

Próbáljuk meg e kúra ideje alatt teljesen szabaddá tenni 
magunkat. Ez a néhány nap legyen a pihenésé, az olva-
sásé. A két-háromliternyi javasolt napi lémennyiség elfo-
gyasztása mellett jót tesz a szervezetnek a szokásosnál 
több alvás.  A böjt alatt igyon a szokott étkezési időben 
egy-két pohárnyi (2-4 dl) zöldség- vagy gyümölcslevet 
étkezés helyett. Egyaránt hasznosak a hígítatlan levek 
és a tiszta vízzel hígítottak is. Ha a két étkezési idő köz-
ben megszomjazik nyugodtan elfogyaszthat újabb pohár 
zöldség- vagy gyümölcslevet. Végül is annyi gyümölcs- 
vagy zöldséglevet fogyasszon, hogy meglegyen a napi 
két-háromliternyi folyadékmennyiség. A böjt után szerve-

Tavaszhirdetők 



 Mária és Márta magazin 12. 

A  j ó  g a z d a s s z o n y  h o l t i g  t a n u l 
 
Káposztasaláta 
Hozzávalók: 75 dkg fejes káposzta, 2 sárgarépa, 1 fej vöröshagyma, 3 dl tejföl, 2 evőkanál cukor, 4 evőkanál fehér-
borecet, 3 evőkanál majonéz.  
A megtisztított káposztát jeges vízbe tesszük, és hűtőszekrényben 30 percet állni hagyjuk, hogy ropogós legyen. Le-
csöpögtetjük, majd vékony csíkokra metéljük. A megtisztított sárgarépát durvára lereszeljük. A vöröshagymát finomra 
lereszeljük. A káposztát elvegyítjük a sárgarépával. A tejfölt kikeverjük a cukorral, az ecettel, a hagymával és a majo-
nézzel. Sóval, borssal ízesítjük, majd a káposztához keverjük, és kb. 1 órát állni hagyjuk. 
 
Almasaláta 
Hozzávalók: 70 dkg alma, 15 dkg tört dió, egy citrom leve, egy csokor metélőhagyma. A majonézhez: 3 kemény tojás 
sárgája, fél dl étolaj, egy evőkanál mustár, egy citrom leve, egy evőkanál méz, 2 dl joghurt, bors. 
Az almát alaposan megmossuk, a magházát kiemeljük, kockákra vágjuk. Meglocsoljuk citromlével, összekeverjük a 
dióval, az apróra vágott metélőhagymával, és ráöntjük a sűrű majonézt. 
A majonézhez a tojássárgákat apránként összekeverjük az olajjal, a mustárral, a mézzel és a citromlével. Addig ke-
verjük, míg sűrű krém lesz belőle, majd hozzákeverjük a joghurtot, és borssal ízesítjük. Tálalás előtt legalább egy 
órát hideg helyen állni hagyjuk. 
 

HÚSVÉT  (Lukács ev. 24. ) 
 
Vízszintes: 1. Így köszöntötte a feltámadott Úr 
az egybegyűlt tanítványokat, 13. Ilyen presbiteri 
cím is van, 14. Nagyon idős, 15. Nyugati rádió- és 
tv társaság, 16. Lépeget, 18. Angol tea, 20. Egy-
házfenntartás régebben, 22. Fél orca! 23. Kenő-
margarin márka, 25. Állóvíz, 26. Biztatószó, 27. 
Ágynemű burkolat, 29. Becézett nagymama, anya, 
31. Tehergépkocsi márka, 32. Kenőolaj márka, 33. 
Nagyapa, 34. Vissza: gondoz ( ék. f. ), 35. 
Bátorítószó ( ék. f. ), 36. Vidéki címek gyakori utcá-
ja, 37. Folyadékkal tisztít, 38. Holland gépkocsik 
jelzése, 39. Nem fel, hanem …, 40. Valakit, vagy 
valamit hiányol ( ék. f. ), 42. Azonos mássalhangzók, 44. 
Több királyunk viselte ezt a nevet, 46. Angol hírek gya-
kori szereplője, 48. Fűszerezett, 49. Nagyon régi após, 
51. Női név, 53. Tárolt számok ezzé lesznek, 56. Mutató-
szó,   57. Az emmausi tanítványok, így kérték a feltá-
madott Urat. 
Függőleges: 1. Tág, 2. Csermely, 3. Szabályos görbe 
vonal, 4. Hiányos eke! 5. Rosszul megvilágított helyiség, 
6. Vissza: elrejtőzve figyelj, 7. Gáll Anna, 8. Holland egy-
házi rövidítés, 9. Tüzeli, 10. Majdnem három, románul, 
11. Erdős Tamás, 12. Az emmausi tanítványok egyike, 
16. Ritkán emlegetjük, pedig a húsvéti örömhír egyik 
legelső hirdetője volt, 17. Kereskedők erről szoktak 
beszélgetni, 19. Kicsiny falu Jeruzsálemtől hatvan 
futamnyira, de naggyá lett benne a húsvéti öröm, 21. 
Olasz folyó, 23. Ének, 24. Szabályosan kettőzött Ati, 26. 
Tengerparton üdülő, 28. Vissza: fűszerez, 30. Jelen,   

31. Katedrális, 33. Gyökér, 34. Félig letesz! 36. Felje-
gyez, 37. Skálahang, 39. Oldat, 41. Vissza: textiliákat 
összedolgoz, 43. Gabonát szállítanak benne, 44. Ha-
ranghang, 45. Rég adott, 47. Ma ajándékoz? 48. Össze-
tört üst! 49. Fél inga! 50. Mértanban értéke: 3,14. 52. 
Történelmi rövidítés, 54. Ilyen hadnagy is van, 55. Török 
Nóra. 
 
Beküldendő: vízszintes 1, 57 és függőleges 12, 16, 19. 
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K er e s zt r e j t v é n y 

zetünket fokozatosan szoktassuk vissza a szokásos 
szilárd táplálékra. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy 
a böjt alatt a gyomor jelentős mértékben összezsugoro-
dik. A kellemetlen túltelítettség érzését elkerülhetjük 
azzal, ha többször és mindig csak keveset és könnyű 

ételt eszünk. 
Mielőtt arra gondolnánk, hogy a fent ajánlott méregtele-
nítés túl bonyolult, sokba kerül, ne feledjük el: ha egy 
napos kúrát tartunk az is segít.  
      Simon Virág 


