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A tavaszhoz 
 
Ifjú lánya a vén télnek, 
Kedves kikelet, 
Hol maradsz? mért nem jelensz meg 
A világ felett? 
 
Jöszte, jöszte, várnak régi 
Jóbarátaid; 
Vond föl a kék ég alatt a 
Fák zöld sátrait. 
 
Gyógyítsd meg a beteg hajnalt,  
Beteg most szegény,  
Oly halványan üldögél ott  
A föld küszöbén; 
  
Áldást hoz majd a mezőre,  
Ha meggyógyítod:  
Édes örömkönnyeket sír,  
Édes harmatot. 
 
Hozd magaddal a pacsirtát,  
Nagy mesteremet,  
Aki szép szabad dalokra,  
Tanít engemet. 
 
S ne feledd el a virágot,  
Ne feledd el ezt.  
Hozz belőle, amennyit csak  
Elbír két kezed. 
 
Nagyobbodtak a halálnak 
Tartományai, 
S bennök sokan a szabadság 
Szent halottai; 
 
Ne legyenek szemfedőtlen  
Puszta sír alatt,  
Hintsd reájok szemfedőül  
A virágokat! 
 
Pest, 1848, április 
 

 

 

 

 

Pálosi Ferenc — Fénysugár 
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Miattam! Érettem!  
Helyettem! 

 
   Számos különbözőségünk ellenére egy dologban mi 
emberek mindnyájan megegyezünk: nem szeretjük a 
szenvedést. Kórházi ágyon, kiszolgáltatottan gyötrődni, 
hosszú ideig tartó betegségben sorvadni – nem, ez ijesz-
tő dolog, ne legyen benne részünk. A szenvedés féle-
lemmel tölt el, elgondolkoztat, s nagy erővel tör fel belő-
lünk a kérdés: miért engedi Isten azt, ami a legkedve-
sebb teremtményének rossz? Ilyenkor úgy érezzük, hogy 
elhagyott az Isten. Miért?  
   Gyarló emberi természetünk miatt gyakorta megesik, 
hogy képtelenek vagyunk elismerni, ha valakinek a köz-
benjárására sikerül valamit elérnünk az életben. Leg-
többször saját ügyességünket, rátermettségünket keres-
sük a történésekben, s csak valahol a végén kerítünk 
sort mások segítségének elismerésére. Istennel való 
viszonyunkban sincs ez másképpen. Ám, ha bajban va-
gyunk, szenvedést kell hordoznunk, először mindig mást 
hibáztatunk, vagy a körülményeket – s egyre csak kér-
dezzük: – miért, miért? 
   Ma, ha csak egy pillanatra hallanánk a sok sóhajt, jajki-
áltást, nyögést,  mely ebben a világban van, ha fülünkbe 
jutna a kórházakban, börtönökben, családokban szenve-
dők kiáltása, a róluk gondoskodó hozzátartozók kétség-
beesése, – egy nagy fájdalmas kérdést hallanánk: Én 
Istenem, miért hagytál el engemet? Miért éppen engem 
hagytál el? 
  Erre a nagy kérdésre keressük a választ, vádolunk, 
ítélkezünk, kárhoztatunk, hibáztatunk, ujjal mutogatunk, 
nagy ritkán talán önmagunkba is nézünk. És mégis ma-
rad a kérdés: miért? Nem találjuk a feleletet. Nem, mert 
nem jó helyen keressük. Egyedül Istennek van válasza: 
a bűn miatt. - "Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet meg-
csúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni 
is.” (Gal. 6,7.) 
   Valakinek az ajkán egyszer még elhangzott a gyötrel-
mes, szívet-lelket tépő kérdés. Nagy sötétség volt akkor 
az egész földön. És Jézus, szenvedésének a legmé-
lyebb pontján, hangosan kiáltott: „Én Istenem, én Iste-
nem, miért hagytál el engemet?” (Mt. 27, 46.)  
   Mennyire jogos a Jézus kiáltása. Ő áldást vetett és 
szeretetet, irgalmat és gyógyítást. Mindent elhagyott, ami 
az övé volt, és eljött ebbe a gonosz világba. A legmaga-
sabbról jött, hogy a legalacsonyabbá váljon. Eljött, hogy 
tiszta, szent életet éljen a bűntől megrontott világban. És 
mégis megcsúfoltatott. Aratnia kellett szenvedést, kínt, 

gyötrelmet, töviskoronát, korbácsot és keresztet. Miért? 
– hangzik ma is Jézus kérdése, melyre ő is választ vár.  
   A mi kérdésünkre csak Isten tud válaszolni – a Jézusé-
ra nekünk is tudni kell. 
    –  Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? 
Hallod-e Jézus kérdését? Tudod-e rá a választ? Egysze-
rű, rövid válasz ez is, de magában hordozza az ember 
engedetlenségét, bűnét, gyarlóságát, valamint Isten ke-
gyelmét, irgalmát, szeretetét. Lásd meg mindkettőt, és 
válaszolj. Tudd megvallani: 
  – Miattam, érettem, helyettem! 
   Három szó, ami elmondja: a Legszentebb, a Legártat-
lanabb, a Legtisztább miért szenvedett, miért hagyta őt 
el az Atya. Hűtlen lettem hozzá, s miattam elvállalta a 
keresztet. Nem is a szegek, hanem irántam érzett meg-
mentő, megbocsátó szeretete tartotta őt a kereszten. 
Gúnyt, szégyent, megaláztatást, gyalázatos halált viselt 
érettem, hogy a kárhozatot eltörölje. Helyettem érték őt a 
csapások.  
   Böjti időben, nagypéntekhez közeledve helyezzük még 
hangsúlyosabban életünk előterébe: – valaki miattam, 
érettem, helyettem halálba ment, poklokra alászállt, vala-
kit elhagyott az Isten, miközben engem mindennél na-
gyobb szeretetével átölelt. 

Czirmay Cs. Levente 
 

Hans Holbein — A kiterített Krisztus (1521) 

Kis Ibolya rajza 
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Marton Lili  

A korsót vivő ember  
(részlet) 

    
 Végignéztem. Igen, 
végignéztem, ahogy ráfek-
tették a keresztre, melyet a 
hegyre ő maga hozott, ha-
talmas szegeket ütöttek két 
tenyerébe, lábaiba. Kezei-
be, melyekkel gyógyított, 
lábaiba, melyekkel poros és 
fárasztó utakon járt - hogy 
gyógyítson, tanítson, az 
igazságot hirdesse. A tö-

meg, e vérszomjas vadállat kissé elcsendesedett ezek-
ben az irtózatos percekben, s kétségbeesett borzalom-
mal hallottam az eleven hús, az inak és izmok reccsené-
sét, s hallottam a kalapácsütéseket, melyekkel a fához 
szegezték. Láttam a kifreccsenő vért, láttam halálsápadt, 
elkínzott arcát, melyen vibráltak az idegek. És nem kiál-
tott fel, remegő szájából nem törtek elő a kín hangjai, 
csak ömlött a veríték az arcán s összegyűlt a vércsep-
pekkel, melyek egyre szivárogtak töviskoszorús homlo-
kából. 
   Tehetetlen gyötrelmemben a homlokomat ütöttem, azt 
hittem, megtébolyodom a tömeg vasgyűrűjébe szorítva. 
Átéreztem irtózatos szenvedését, és tudtam, hogy ártat-
lan, tudtam, hogy nem volt hozzá hasonlóan tiszta és 
ártatlan senki, aki erre az őrült és kegyetlen földre szüle-
tett. Amit tegnap óta tapasztaltam vele kapcsolatban, 
amit láttam és hallottam - mindazt bizonyossá tette lel-
kemben. Most vele szenvedtem, gyötrődtem én is. 
   A keresztet, e római bitófát most felállították. Csak a 
csípőjét fedte egy kendő, teste meztelen volt, láttam 
kiugró bordáit, s szinte láttam akadozó, rémülten, 
szabálytalanul vergődő szívét, a szívet, mely oly irgal-
mas volt. Kezeiből, lábaiból ömlött a vér, s egész súlya 
ezeken az átalszegezett végtagokon nyugodott. Tudták 
ők, a művelt, a világot leigázó kegyetlen rómaiak, hogy 
az átszegzett kezekre és lábakra nehezedő test ebben a 
helyzetben éppúgy kiszikkad, mint a hónapok óta kiszik-
kadt, esőt váró száraz föld. A tüdő összepréselve hörög 
és küzd a levegőért. Így a legborzalmasabb szenvedés, 
lassú fulladás öli meg az áldozatot, aki haláltusája köz-
ben el is vérzik. 
   És akkor megszólalt, fejét felemelve a sokaságra né-
zett, mialatt keresztje alatt ott zokogtak övéi. És azt 
mondta, amit még sohasem mondott senki, akit meggya-
láztak, kínoztak, és kínhalálra adtak: 
   – Atyám bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cse-
lekszenek... (…) 
   Lenézett rájuk, szemében e föld minden szomorúsága, 
minden szenvedő lélek elmondhatatlan bánata, aki vala-
ha élt, él és élni fog. Mintha ő hordozta volna elviselhe-
tetlen terhüket, ő egyes-egyedül. (…) 
   Teltek az órák. Hat óra lett. És akkor felkiáltott Jézus a 
kereszten, szava minden ember szava volt, akit a halál 
megragadott és fojtogatott. 
   Ezt kiáltotta Jézus: 
   – Én Istenem, ó, Istenem, mért hagytál el engemet? 
   Szívembe tőrt döftek szavai. 

   (…) hirtelen elsötétült a nap, mintha óriási, láthatatlan 
kéz fekete függönyt húzott volna fényes arca elé. 
   Az emberek riadt mozdulatot tettek, megborzadtak, ba-
bonás félelemmel mutogattak az égre, s hirtelen 
elcsendesedtek, ijedten szétszéledtek. Csak a Jézust 
gyászoló asszonyok zokogása hallatszott. 
   Három teljes óra hosszat tartott e titokzatos sötétség. 
A föld meg-megrendült. Végtelennek tűnt, mint a már 
sírban nyugvók időtlen ideje. S ekkor felnéztem rá, aki-
nek arcán már kirajzolódtak a közelgő halál jelei: viasz-
sápadt volt, és azt mondtam neki hangtalanul, gondolat-
ban, lelkemben zokogva: 
   – Te szenvedő, drága Jézus, szeretlek. Önző, magá-
nos, boldogtalan szívembe öntötted a szeretet édes ita-
lát, mely eláraszt és megváltoztatja egész lényemet, 
esendő életemet, melyet már nemsokára bevégzek én 
is. Jobban szeretlek mindennél és mindenkinél, jobban, 
mint valaha szelíd jó anyámat, jobban, mint a szépséget, 
mint az emberi tudományt vagy az időtlen ragyogást: a 
természetet. Sohasem szerettem így senkit, s gyermek-
korom és kora ifjúságom óta nem is tudtam, hogy mi a 
szeretet. Csodát műveltél velem is te, aki most maga 
vagy az elhagyatottság és a gyötrelem. Mert nemcsak 
testileg szenvedsz, de lelkedben is, hiszen Istenedet 
hívod, akiről úgy érzed, elhagyott. Ugyanazt érzed, mint 
minden haldokló, minden szenvedő. Nem tudod, miért 
hagyott el a te Istened, hiszen halálig hű és jó maradtál, 
sohasem vétkeztél, és kezedben a szeretet soha ki nem 
alvó mécsesével gyújtottad fel a lelkeket. S lám, a tieid 
gyöngék, nem tudtak megszabadítani poroszlóid kezei 
közül.   Elvérzel, megfulladsz, általszegeztek vasszögek-
kel, én Uram. Ó, hogy szeretlek, kimondhatatlanul. Cso-
dákat tettél, te magad vagy a csoda: ember és Isten egy 
személyben, ezt tudom, bár még nem ismerlek eléggé. 
De e perctől kezdve semmi mást nem akarok, mint meg-
ismerni és követni téged... (…) 
   És akkor – meghalt Jézus.  
   Vele mintha meghaltam volna én is.  
   Fejemet zokogva a földre hajtottam, s mintha hallottam 
volna, hogy megáll a föld titokzatos, láthatatlan szíve. 
   Ott függött az embernek fia, aki Isten fia is volt, a ke-
resztfán. Este volt. Egy csillag remegve megállt fölötte. 
   Valakinek a parancsára egy katona hozzálépett, akinek 
meg kellett győződnie róla, hogy az elítélt valóban meg-
halt-é. Dárdáját olda-
lába döfte. Mintha 
engem sebzett volna 
meg, éles fájdalmat 
éreztem, amit ő már 
nem érzett, hiszen 
halott volt. 
   És ekkor a kivégzé-
sen őrködő római 
katonák feje, egy 
százados, hangosan 
azt mondta az el-
csendesült tömeg s 
az érte zokogó asz-
szonyok előtt: 
    – Bizony, ez az 
ember Isten fia volt... 
 
 

Akkor elkülde kettőt az 
ő tanítványai közül, és 
monda nékik: Menje-
tek el a városba, és 
egy ember jő előtökbe, 
aki egy korsó vizet 
visz: kövessétek őt…  

Márk 14, 13 

 

Krisztus keresztje, az  élet fája 
(XII. század) 
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 Máriák és Márták (15.) 
    
 Nehéz megtalálni a mezőzáhi paplakot a sok ha-
sonló falusi ház között. A kis konyhában tartják a vallás-
órákat, ifjúsági foglalkozást, nőszövetségi bibliaórát, mert 
a templom is nedves, egyik támpillére tétovázik: álljon-e 
még? 
   Az egyházközség 1886-ig Frátához tartozott, akkor 
építtette gróf Wass Albertné Kilyén Mária a paplakot, 
templomot, harangot öntetett, földet adományozott. A 
lélekszám az 1980-as években még 380, ma 117. Fiatal 
házasok próbálnak megkapaszkodni a mezőségi földbe, 
ezért aránylag magas, 20 körüli a gyermeklétszám. A 

r o h a m o s 
fogyás azzal 
is magyaráz-
ható, hogy 
az a fiatal, 
aki más 
nemzetiségű 
c s a l á d b a 
kerül, többé 
nem ragasz-
kodik anya-
n ye lvéhez. 
Anyanye lv-

ükön csak az óvodában tanulnak a gyermekek.  
A nőszövetség 10-15 taggal indult, most kb. 8-an járnak 
az ősztől tavaszig minden héten megtartott bibliaórára, 
leginkább fiatalok. „Nem sokaság, de lélek tesz csoda-
dolgokat” –  mondja a költő, s ez érvényes a mezőzáhi 
asszonyokra. Sokgyermekes családot támogattak, láto-
gatták a marosvásárhelyi öregotthont, imahéten a vezér-
igét minden gyülekezeti tagnak ötletes bibliajelző formá-
jában ajándékozták. Karácsonykor a fiatalokkal együtt 
kántálni mentek, mindenki örömmel fogadta őket, mivel a 
nagy faluban a kevés magyar szétszórtan él, nehéz a 
kapcsolattartás. Öregek napján minden családból süte-
ményt hoznak, közösen elfogyasztják, a maradékot az 
öregeknek elviszik. 
A nyaranta megszervezett bibliahéten az asszonyok 
tésztával, üdítővel kínálják meg a gyerekeket. A legna-
gyobb teljesítmény a nyári bibliaiskolában részt vevő 30-
40 fiatal és előadó ellátása volt. Pályázati pénzből, a pol-
gármesteri hivatal támogatásával és a gyülekezet ado-
mányaiból szervezte a lelkész házaspár. A fiatalokat há-
zaknál szállásoltak el, az étkezések a kultúrotthonban 
zajlottak. A gyülekezet és a vendégek közös vacsorája 
és a búcsúebéd elkészítése ugyanarra a 4-5 asszonyra 
várt, aki két hétig minden nap reggelit, ebédet, vacsorát 
készített, asztalt terített, mosogatott. A minden esti isten-
tisztelet, a lelket erősítő igehirdetés volt az asszonyok 
kárpótlása a sok munkáért. Nem csoda, hogy egyikük 
sírva búcsúzott utolsó alkalommal: De jó volt együtt len-
ni! 
   Valamikor a Wass, az Atzél és az Ugron család való-
sággal versengett, hogy ki támogassa jobban ezt a kis 
szigetet a mezőségi Holttengerben. Jó lenne hallani, 
hogy ma is megmozdulnak nőszövetségeink, egyházunk, 
érdekvédelmi szervezetünk, szórványmissziónk a 
mezőzáhi templom javítására, új papilak építésére. 
   

 A Ludastelepi Református Egyházközség története 
1904-ig vezethető vissza, amikor a magyar állam And-
rássy gróf és Ecken Sándor itteni birtokaira a 
Nyárádmentéről, a Felső-Maros mentéről, Bukovinából, 
Észak Magyarországról hozott gazdálkodókat. A jelent-
kezők közül a józan, szorgalmas embereket választották, 
akikről a helyi elöljáróság jó erkölcsi bizonyítványt állított 
ki. A telepes családok mindenike 30 hold birtokot, házat 
kapott a magyar államtól 50 éves törlesztésre, amit leg-
nagyobb részük pár év alatt kifizetett. 
   Az Ecken- és Albis-telepi családokból alakult a 
ludastelepi református egyház. 1948-ig az iskolákban, 
azután magánházaknál tartották az istentiszteletet, 1954-
ben épült mindkét helyen templom. Ma emeletes paróki-
ával és két új templommal büszkélkedhet a gyülekezet. 
A két templom körül lakó emberek egy egyházközséget 
alkotnak, közös a nőszövetségük is, amely 1997-ben 
alakult. 
Látogatják a gyülekezeti bibliaórákat, külön alkalmat nem 
tartanak. Az évente kétszer jövő holland csoport na-
gyobb összeget ajándékozott a nőszövetségi munkára, 
azt bankba tették, ott kamatozik, még nem használták 
mind el.  Jeleskednek a rászorulók támogatásában. Gyü-
lekezetükben egy szegény, egyedülálló férfinak kétna-
ponta kenyeret vittek, négy magára maradott gyermeket 
gondoztak, amíg az édesanya ki nem jött a kórházból. 
Minkét templomban anyáknapi ünnepélyt szerveztek, a 
gyerekeket egy-egy csokoládéval, az anyákat egy szál 
virággal ajándékozták meg. Ünnepélyesen fogadták és 
továbbvitték a nőszövetségi zászlót, konferenciákon vet-
tek részt. A múlt évben az új templom avatására az 
Ecken-telepre jövő vendégek ellátását a nőszövetség 
végezte. 
  Marosbogáti és marosludasi asszonyokkal találkozót 
szerveztek, kávéval, süteménnyel, üdítővel kínálták őket. 
Virággal köszöntötték a születésnapjukat ünneplőket, az 
együttlét végén vallásos könyveket sorsoltak ki. Megláto-
gatták a marosbogáti árvaházat, élelmiszerrel támogat-
ták, ugyanúgy, mint a marosludasi görög katolikus egy-
ház szegénykonyháját. Felkeresték a gezsei kastélyban 
levő betegeket, az ebédlőben összegyűltek között ők 
maguk osztották szét az ajándékokat. 
   Legemlékezetesebb a mezőzáhi árvaházban tett láto-
gatásuk volt. Sok piros tojást és süteményt vittek. Beme-
netelkor látták, hogy két kislány az udvaron levő köveket 
színezi. Mit csináltok? – kérdezték. Piros tojást festünk, 
nem mehettünk haza húsvétra, mert otthon csak vesze-
kedés és verekedés van. A ludastelepi nőszövetség a 
vezetésben is kiveszi a részét: a presbiterek között nők 
is vannak.                                                   Tatár Mihályné 
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Az első lépés mindig  
az asszonyoké 

 
A Marosi Református Egy-
házmegyéhez tartozó 63 
gyülekezet nőszövetségi 
tevékenységének összehan-
golása – ez a feladata annak 
a vezetőségnek, mely 2006 
januárjában kezdte el hat 
éves mandátumát és amely-
nek új elnöke Szövérfi Me-
linda. 
 – Az elmúlt hat évben a nő-
szövetség egyházmegyei jegy-
zője voltál. Ebben a minőségedben milyen tapasztalataid 
vannak az egyházmegyében levő nőszövetségi tevé-
kenységgel kapcsolatosan? 
 – Az elmúlt hat év a nőszövetség életében egy pozitív 
nyitás volt. Azelőtt is létezett nőszövetségi munka az 
egyházmegyében, a gyülekezetekben, de ez alatt a hat 
év alatt rendszereződtek dolgok, állandósultak alkalmak. 
Megalakultak a körzetek, amelyek lehetővé tették a mun-
ka jobb összehangolását, állandósultak a konferenciák, a 
vezetői megbeszélések. A nőszövetségek bekapcsolód-
tak a nemzetközi imanap megszervezésébe. Elkészült a 
zászló, ami mostanra már lassan a vándorútjának a vé-
gét járja. Megjelent a Mária és Márta Magazin, ami szin-
tén fontos mutatója a nőszövetségi tevékenységnek. 
Pozitív élmény volt az asszonyok számára a sok konfe-
rencia, a zászlóátadás alkalmai. Ezek a találkozások 
lehetőséget biztosítottak az asszonyoknak szűk környe-
zetükből való kimozdulásra. Erre is szükségük volt. De 
ezek az együttlétek a lelki feltöltődés miatt voltak megha-
tározóak az asszonyok életében. 
 – A gyülekezetben történő belmissziói munkának egy 
része a nőszövetségi tevékenység. Hogyan tapasztalod, 
fontos-e ez a tevékenység és hogyan kapcsolódik más 
belmissziói munkához? 
 – Egyértelműen fontos. Az asszonyok nélkül sivár lenne 
a gyülekezeti élet. Férjem szerint, az asszonyok azok, 
akik megteszik az első lépést, amikor segítségre van 
szükség a gyülekezetben. Lelkületükből eredően érzéke-
nyebbek, fogékonyabbak bizonyos dolgokra. Saját élet-
tapasztalatuk lehetővé teszi, hogy jobban átéljék mások 
nehézségeit, bánatát és igyekeznek megoldani ezeket. 
Nagyon fontos a gyülekezeten belüli csoportok együtt-
működése, gondolok a presbitériumra, a nőszövetségre, 
az IKE-csoportra. Mindnyájan, mint Isten gyermekei, Jé-
zus tanítványai, egy célt szolgálunk. Ha képben próbál-
nám leírni, mikor a harang megszólal, más-más utcák-
ból, más-más irányból, de mind a templom felé tartunk. 
Így mindnyájan egy ügy szolgái, egymásnak nem ver-
senytársai, hanem munkatársai vagyunk. 
 – Az egyházkerület által elfogadott szabályzat szerint a 
Nőszövetség szervezet, melynek tagja lehet minden re-
formátus konfirmált nő (lásd: Jézust szerető asszonyok - 
117 oldal). Véleményed szerint, mivel magyarázható, 
hogy még mindig vannak gyülekezetek, melyekben nem 
létezik ilyen módon megszervezett nőszövetség? 
 – Az elmúlt ötven év negatív tapasztalatai hatnak visz-
sza, akkor, amikor az asszonyok nem akarnak szerveze-

teknek tagjai lenni. A belépési, kilépési nyilatkozatok, a 
tagsági díj, a nyilvántartások mind a kommunizmus alatt 
ismert pártszervezetre emlékeztetik őket. A világháború 
előtti szervezeti formákat pedig már nagyon kevesen 
ismerik, pedig akkor is szervezetként működött a nőszö-
vetség. Napjainkban, minden nőszövetség a helyi feltéte-
leket figyelembe véve végzi tevékenységét. 
 –  A nőszövetség tagjai nem csak önmagukért és a saját 
lelki növekedésükért vannak. Feladatuk az is, hogy szol-
gálatot végezzenek az egész gyülekezetért, illetve az 
emberekért. Ezen a téren, milyen elképzelései vannak 
az egyházmegyei vezetőségnek? 
 – Elsődleges célunk, hogy azokat a gyülekezeteket 
megkeressük, ahol még nem létezik nőszövetség. Eze-
ket az asszonyokat is szeretnénk elérni, bekapcsolni 
őket ebbe a nagy családba. Másrészt, szeretnénk tovább 
folytatni és építeni a gyülekezetek közötti kapcsolatokat, 
erősíteni a körzeteken belüli együttműködést, segítséget 
nyújtani a rászorulóknak, elsősorban lelkiekben, mert ez 
a legfontosabb. Az, aki a nőszövetségnek tagja, meg-
érezheti, hogy az életének más perspektívái is vannak. 
Ezt szeretnénk megismertetni, megértetni mindenkivel. 
 –  Melyek a legközelebbi tervek? 
 –  Az imanapok megszervezése a legközelebbi tervünk. 
Szeretnénk, ha létrejönnének imaközösségek. Júniusig a 
konferenciákat is szeretnénk megszervezni. Támogatni 
szándékozunk továbbra az egyházi intézményeinket, 
öregotthonokat, árvaházakat. 
 – Férjeddel együtt Lukailencfalván (Dózsa György) szol-
gáltok immár 10 éve. Számotokra, mint lelkész és felesé-
ge, miben jelent segítséget a nőszövetség? 
 – Valóban 10 éve szolgálunk ebben a gyülekezetben. 
Szeretjük Lukailencfalván. Itt született a három gyere-
künk, itt otthon érezzük magunkat. Isten lépésről-lépésre 
vezetett bennünket a külső és belső-lelki építkezésben. 
Nagyon sok áldott találkozásunk volt az asszonyokkal, a 
gyülekezettel. Számomra minden együttlét egy-egy ün-
nep. Mert amikor az Ige mellett együtt tudunk lenni, ak-
kor az az alkalom ünneppé szentelődik. Sok áldott talál-
kozásunk volt más gyülekezetekkel. Ezek a feltöltődés 
alkalmai voltak, melyekből erőt merítve, tovább végez-
hettük itthoni tevékenységünket. A nőszövetségben min-
denki tudja, hogy mi a feladata. Az asszonyok készítik 
elő a szeretetvendégségeket, kézimunkát varrnak a ven-
dégeknek ajándékba, jelzik, ha valaki beteg. A gyüleke-
zetben, a bibliaórákon való jelenlétük számomra az a 
visszajelzés, mely engem is ösztönöz és erőt ad a to-
vábblépésre. 
– Köszönöm a beszélgetést.                                                                                                     

Borsos Melinda 
 

 

 

Az ember élete csak akkor értelmes,  

ha szolgálatnak fogja fel. 

                                 Lev Tolstoj 
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Zavaros esztendők 
 
Tömbházlakásban, szép csendes helyen lakik özv. Vár-
beli Istvánné Wlaczkowszky Izabella, Zsóka néni, nem 
messze Emese lányától, aki támasza öreg korában a 
ritkábban látott Gusztival együtt. 
1945-től 1983-ig Gyulakután szolgált Pista bácsi, nyugdí-
jasként a marosvásárhelyi gyülekezetekben segített, 
1998 óta a marosvásárhelyi temetőben nyugszik. 
A hosszú évtizedek alatt örömben, bánatban volt részük, 
először a panasz szava tör fel Zsóka néniből. 
   Jöttek reánk éjjel, hogy Istvánt vigyék el, négyen jöttek, 
a derekukon revolver, mondták, hogy öltözzön fel. Na-
gyon megijedt, én mondtam, ne félj, mert veled megyek. 
Hálóingben, papucsban, pongyolában, ahogy voltam úgy 
mentem, hogy kísérjem el. Az iskolánál megáll az autó, 
kérdi az éjjeliőr, hogy mi van? A tiszteletes urat viszik el, 
én megyek, hogy lássam, hova viszik, kiabálva mond-
tam. A kísérők rám ordítottak, vigyázzon, mert maga lá-
zít! Erdőszentgyörgyön már sok ember volt összegyűjt-
ve, földbirtokosok, mások. Én onnan hajnalban haza 
gyalogoltam, 6 km-t. Mielőtt eljöttem, azt súgta István, 
hogy vigyek pénzt, mert csak azt fogják autóbusszal vin-
ni, akinek pénze van, a többieket gyalog hajtják. Otthon 
felöltöztem rendesen, mert úgy néztem ki, mint egy 
cirkuszista, kértem pénzt a megyebírótól, mert nekem 
nem volt, mentem vissza Erdőszentgyörgyre, a 
harangozóné kísért, mert gyenge voltam. Odaadtam a 
pénzt, s ahogy jöttem haza, mindenkinek elmondtam, 
hogy erre fogják vinni a tiszteletes urat. Asszony, ember 

kigyűlt az útra, 
nem tudtam én, 
hogy annyi nép 
van Gyulakután! 
Egymás mellett 
sűrűn a falu vé-
géig. Jön az au-
tóbusz, meg kel-
lett álljon a paró-
kiával szemben, 
mert az emberek 
nem álltak félre. 
István az első 
ülésen ült, mellet-
te a rendőr, aki a 
revolverét az ol-
dalához nyomta, 
hogy szóljon az 
e m b e r e k n e k , 
menjenek el, de 
azok csak egy 
kicsit félrehúzód-
tak. Olyan ideges 
voltam: Jaj, még 
belelő, belelő! 
Mondtam, értsék 
meg, csak a tisz-
teletes úrnak csi-
nálnak rosszat, 
ne féljenek, visz-
szahozom én. 
Végül aztán to-

vább ment az autóbusz. Istvánt Marosvásárhelyre vitték 
a Securitatéra, utána a kolozsvári hadbíróságra. Egy 
tanítónő jelentette fel, hogy gyalázta a kommunistákat. 
Három évre akarták elítélni, de négy hónap múlva elen-
gedték, mert nekem Kolozsváron sok ismerősöm volt, s 
közbejártak. István összesen kétszer volt elvive. 
   Az életemről még annyit, hogy 1916-ban születtem, a 
gyermekkorom nagyon hányatott volt. Nagyváradon lak-
tunk, apám elment az első világháborúba, nem is jött 
vissza. Anyám vendéglőt nyitott, tulajdonképpen nevelő-
anyám volt. Hadiárvaházban is voltam, de ott nem akar-
tam enni, ki kellett hogy vegyenek. Temesvárra mentünk, 
itt apácáknál voltam, nagy szigorúság volt. Kolozsvárra 
költöztünk, egy bálban megismerkedtem az első férjem-
mel, aki ügyvéd volt, a Bánffyak jószágigazgatója. Mikor 
a magyarok bejöttek, el kellett hagyja az országot, elvál-
tunk. Varrodát nyitottam, nagyon jól ment. Folyton járt 
hozzánk a későbbi férjem, aki már kilépett a katolikus 
papságból. 1944-ben összeházasodtunk. A református 
püspök,  a kérésére kinevezte, 1945-ben Gyulakutára 
költöztünk. Ott születtek a lányaim, 1946-ban Emese, 
1949-ben Auguszta. 
Legkedvesebb emlékem a gyulakutiakról a megérkezé-
sünk. A falu végére kijöttek, ott vártak minket. Ott volt a 
presbitérium, ott voltak mások is, rengetegen. A szekeret 
székelyruhás legények kísértek, az út szélén ki voltak 
állva az asszonyok, lányok, azok is ünnepi ruhában. A 
templom bejáratánál az ajtóig virág volt hintve. Én feke-
tében, István díszmagyarban. Olyan szépek voltak azok 
a fiatalok, jaj de szépek voltak, s mind hogy megöreged-
tek! 
   Tavaly az unokám, Orsika kivitt Gyulakutára az anyám 
ott van eltemetve. Az asszonyok körbevettek, jaj hogy 
van? Ölelgettek, úgy sírtak, mintha a temetésemre jöttek 
volna. Miért tudtak úgy sírni? 
                                                                                     T.I. 

Lukátsi Vilma 
 

Szőnyegcsomózás 
 
Leterítette Isten az Időt 
életünk elé, mint egy szőnyeget, 
tudatosan vagy öntudatlanul 
szövögetjük belé az éveket, 
mert ahogy a percekből órák,  
órákból napok, hetek, hónapok 
megismétlődő ábrái közé 
egy-egy történés élénk színt rakott, 
úgy alakul rajza életünknek 
a sok csomóból gyors egymásután 
kusza esztendők vetületein 
az Isten felé fordult oldalán! 
Mert Ő mindig az egészet látja, 
nem a részletekben elveszendőt, 
élet-mintánk szövögetéséhez 
Ő ajándékoz egy-egy esztendőt, 
míg a sok csomó és bog között is 
– bárhogy dúl a motívumok harca – 
Ő látja már, hogy ábrázolódik 
az ember fiának Krisztus-arca. 
 

 

                                                                 A Várbéli család 



Mária és Márta magazin 7. 

Szerepeink és küldetésünk (3) 
  
 Mint a nagymama „szerep” képviselője vehettem részt azon a 
koferencián, melyen a nők szerepeiről esett szó. Azóta még jobban megfo-
galmazódott bennem, hogy számomra ez a feladat erőforrás. Ezt a szerepet 
tudatosan élem és sok érzelmi tapasztalatról számolhatok be. Csak azt 
mondhatom el, ami a számomra új és csodálatos, de lehet, hogy mások 
számára is ismerős. 
 Negyvennégy évesen nagymamának lenni nem megszokott, de ne-
kem öröm. Mint két gyerek édesanyja ugyanakkor láthattam a saját szülei-
men, hogy milyen nagyon szerették az unokáikat, én akkor nem igen értet-
tem, hogy jobban szeretik a saját gyerekeiknél? Most már értem, hogy vala-
mi hasonlóról van szó, de én azt látom, hogy másfajta ez a szeretet. Én je-
lenleg is nagyon szeretem a gyerekeimet, de mondhatom, mintha jobban 
szeretném az unokámat, aki három és fél éves és nagyon okos, nagyon 
kedves és amikor azt mondja: „csillag-mama” (mert így szólít), akkor telje-
sen elolvadok…Csodálatos érzés nagymamának lenni! De azt is tudom, és 
erre tudatosan figyelek, hogy amikor például rosszalkodik (de máskor is…), 
akkor a szülők legyenek azok, akik „nevelik”, és én maradjak egyébbként is 
a második helyen, mert a gyerek számára első helyen a szülők kell legye-
nek, és a nagymama nem „harcolhat” a szülőkkel ezért az első helyért, nem 
szólhat bele a szülők döntéseibe. Persze időm az mindig kell legyen az uno-
ka számára, és van is. Szeretem, ha elmegyünk együtt a templomba és lá-
tom, ahogyan ez a kis csöppség énekel, figyel és imádkozik. Hálás vagyok 
ezért Istennek, hálás vagyok, hogy nagymama lehetek! 

     özv. Márkus Margit  

Füle Lajos 
 

Fogódzkodj! 
– konfirmáló gyermekünknek –  
 
Eddig mi voltunk  
a lelkedért  felelősek, 
mostantól fogva  
felelős vagy érte magad is. 
Hallod az Igét, 
S van rá szívednek igenje, 
tudod, Ki tart meg, 
milyen áron, Kiért, mi módon. 
 
Nos hát fogódzkodj! 
Szédítő ringlispíl az élet,  
ezer veszély vár: 
elkophatnak az erős láncok, 
csődöt mondhat a nemes szándék, 
kibillenhet az egyensúlyából,  
darabokra eshet az ember, 
ha egy erős Kéz  
nem fogja fel a zuhanásban,  
egy Kéz, amelyet – átszegeztek. 
 

 

               Mai világunk 
    
 Korunk paradoxona, hogy magasabbak az épüle-
teink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az 
autópályáink, de szűkebb a látókörünk.  
   Többet költünk, mégis kevesebbünk van, többet vásá-
rolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a házaink 
és kisebb a családunk, több a kényelmünk, de kevesebb 
az időnk.  
   Több képzettséggel, de kevesebb értelemmel, több 
tudással, de kevesebb belátással rendelkezünk. Több a 
szakértőnk, mégis több a problémánk, több gyógysze-
rünk van, de kevesebb az egészségünk. Túl sokat 
iszunk, túl sokat dohányzunk, túl 
meggondolatlanul költekezünk. Túl 
keveset nevetünk, túl gyorsan ve-
zetünk, túlzottan dühbe gurulunk, 
túl sokáig fennmaradunk, túl fárad-
tan kelünk, túl keveset olvasunk, túl 
sokat tévézünk.  
   Megsokszoroztuk a javainkat, de 
csökkentettük az értékünket.  
   Túl sokat beszélünk, túl ritkán 
szeretünk, és túl gyakran gyűlö-
lünk. Tudjuk, mi a jólét, de azt nem, 
hogy mi a jó lét. Éveket adunk az 
élethez, nem pedig életet az évek-
nek. Eljutottunk a Holdig és vissza, 
de nehezen megyünk át az út 
túloldalára azért, hogy az új szom-
széddal találkozzunk. Meghódítot-
tuk a világűrt, de a belsőnket nem. 

Nagyobb dolgokat csinálunk, nem pedig jobb dolgokat.  
   Megtisztítottuk a levegőt, de beszennyeztük a földet. 
Meghódítottuk az atomot, de az előítéletet, azt nem. 
Többet írunk, de kevesebbet tanulunk. Több tervet szö-
vünk, de kevesebbet teljesítünk.  
   Megtanultunk rohanni, de várni nem. Több komputert 
gyártunk, hogy több információt tároljunk, hogy több má-
solatot készítsünk, mint valaha, mégis egyre kevesebbet 
és kevesebbet kommunikálunk.  
   Ez a gyors étkezés és a lassú emésztés kora, a nagy 
emberek és a kis jellemek, a kiemelkedő hasznok és a 
sekélyes kapcsolatok időszaka. A kétkeresős jövedel-
mek, ám gyakoribb válások, a tetszetősebb lakások, de 
szétesett otthonok korszaka.  

   A villámutazások, az eldobható 
pelenkák, az egyszer használatos 
erkölcsök, az egy éjszakás tartóz-
kodások, a túlsúlyos testek kora 
ez, és a tablettáké, melyek min-
denre jók: felvidítanak, lenyugtat-
nak, ölnek.  
   Olyan idő ez, amikor sok van a 
kirakatban, de kevés a raktárban. 
Olyan időszak, amelyben a techni-
ka eljuttatja hozzád ezt az írást, te 
pedig választhatsz, hogy megosz-
tod másokkal is, vagy egyszerűen 
csak kitörlöd.  
   Az élet nem azzal mérhető, mi-
lyen sokáig lélegzünk, hanem 
azokkal a pillanatokkal, amelyektől 
elakad a lélegzetünk. 
( Elhangzott  2005. december 23-án a Du-
na TV Reggel c. műsorában.) 

Biró-Kálmán Enikő rajza 
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A félelemről 

 Egyik legelemibb, legmeghatározóbb élményünk a 
félelem. Áthatja zsigereinket és lelkünk legmélyét, dönté-
seinknek, cselekvéseinknek fontos mozgatórugója. Alap-
vetően befolyásolta gyermekkorunk gondolat – és érze-
lemvilágát, de kényszerítő imperatívuszként jelen van 
felnőttnek nevezett létstádiumunkban is.  
Történelmi megjelenési formáit vizsgálva látjuk, hogy 
nemcsak a régmúltra, a sötét ókorra illetve középkorra 
volt általánosan jellemző, hiszen felvilágosult, posztmo-
dern korunk szintén a félelem jegyében él. Sőt, az egy-
kori egyéni félelem most mintha egyetemessé tágult vol-
na. 
 Kierkegaard, a nagy dán filozófus a Félelem és rette-
gés című művében (a Jób könyvéből inspirálódva) rend-
kívül érzékenyen fogalmazza meg a modern ember eg-
zisztenciális szorongását. Pedig ő még mit sem tudott a 
20. század fejleményeiről. 
   A Biblia tanítása szerint a félelem a bűn, az Istentől 
való elszakadás következménye. „Szavadat hallám a 
kertben, és megfélemlém” (I.Móz. 3, 10a), olvassuk köz-

vetlenül a bűneset története után. A megromlott állapot 
állandó kísérője (mint árnyék), egyenesen velejárója a 
félelem. Az önmagával is meghasonlott ember fél talál-
kozni teremtőjével, mert gonoszul megtagadta közössé-
gét, és szembenézni felebarátaival, mert rosszat tett elle-
nük. Igazából nem a bűn elkövetésétől retteg, hanem 
annak következményétől, nem Isten meg(kí)sértésétől, 
hanem az ő haragjától. Paradox helyzet: félelmünk okát 
mindig valami külső körülményben látjuk, ám bennünk, 
békétlen lelkiismeretünkben van annak kiindulópontja.  
 
Borzad testem a tőled való félelem miatt  
                                                                (Zsolt. 119, 120) 
    
 Isten dicsőségének megjelenése mindig megrémíti az 
esendő embert (pl. a próféták elhívásának történetei), 
igazságának kinyilatkoztatása rettegéssel tölti el az en-
gedetleneket: „félelem fogja el a gazokat”. (És. 53,14)  
Az ő lenyűgöző hatalma előtt pedig „reszket a föld” és a 
saját por mivoltára, tehetetlenségére rádöbbenő ember. 
Jób könyvében sokat olvasunk a teremtmény Teremtő 
előtti, már- már megsemmisítő félelméről. 
 A mindenható Isten csodálatos tettei ámulattal vegyes 
félelmet váltanak ki nemcsak az ellenségeiben, de az ő 
nevét vallók szívében is. Az Újszövetségben is több he-
lyen találkozunk olyan megjegyzésekkel, hogy Krisztus 
csodatettei félelmet keltettek azokban, akik látták azokat. 
(pl. Lk.4, 36 és 7,16)  A tanítványokat is gyakran fogta el 
félelem, mikoron Mesterük hatalmával szembesültek. 
Krisztus visszajövetelét úgy jeleníti meg a Jelenések 
könyve, hogy az – elsősorban a hitetlenek számára – a 
nagy ijedelmek és döbbenetek (ítélet) ideje lesz. A meg-
váltottak öröméneke a minden rettegéstől való megsza-
badulást is hirdeti. 
 
Ha tábor fog körül, nem fél szívem (Zsolt. 27, 3) 
   
 A gondviselő Istenével ellenséges viszonyba helyez-
kedő ember sorstársaival szemben is veszélyessé és 
veszélyeztetetté vált. Kilépve az ősi elrejtettségből a min-
denki iránti bizalmatlanság mezejére tévedtünk. Íme, a 
félelem ellentéte a bizalom. 
Félnünk kell hasonmásainktól, sokkal jobban, mint a ter-
mészet erőitől. Szinte irigyeljük az egymás szemét soha 
ki nem vájó hollókat. Bántás és bosszúállás pokoli algo-
ritmusa mutatkozik meg a történelmünk folyásában. Va-
lóban ördögi kör ez (a Kain gyilkossága után a gyűlölet 
eszkalálódásáról szól a Szentírás, mert „ha hétszeres a 
bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekért”): a bűn 
szövevényébe gabalyodott, megfélemlített, szorongó 
ember könnyen agresszívvé válik.  A pszichológia egyik 
axiómája ez.  
 Sajnos, az ártatlant is állandóan rettegés veheti körül, 
mert a félelemből fakadó harcban nincs igazság, nincs 
kímélet. Heródes, hatalmát betegesen féltve, szívtelenül 
legyilkoltatja Bethlehemben és környékén a teljesen ár-
tatlan és ártalmatlan gyermekeket. 
A farizeusok tekintélyüket, hírnevüket és pozíciójukat 
féltik Jézustól, ezért áskálódnak ellene. 
Az evangéliumokban visszatérő motívum, hogy Jézus 
tanítványai, követői a „zsidóktól való félelem miatt” ezt 
vagy amazt tették, illetve nem tették.  
 

Edvard Munch — A sikoly (1895) 

Mottó 1: „Uram …/ ne bilincselj meg, és ne bánts/ 
nagy súlyoddal, a félelemmel.” (Áprily)  

   Mottó 2: „Csak egyetlen dologtól félek:   
                    a félelemtől.” (ismeretlen)  
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A félelem nagy úr: megszabja, inkább beszűkíti gondol-
kozási, döntési, cselekvési terünket, és – nyelvünk szel-
lemes sejtetése szerint is – fél emberré tesz minket. 
 
Ó, én nyomorult ember! (Róm. 7, 24a) 
 
 Önmagunkkal is sokszor meggyűl a bajunk. „Én nem 
tudtam”, remeg bele a költő, József Attila lelke, „hogy 
annyi szörnyűség barlangja szívem”. Néha olyan dolgo-
kat követünk el, amit mi sem vártunk volna magunktól. 
Saját lelkünk, magasztos elveink, dicséretes törekvése-
ink ellenségeivé válunk. Iszonyodjam-e magamtól, teszi 
fel a kérdést Csokonai Vitéz Mihály egyik gyilkosságba 
keveredett színpadi hőse. Tényleg, félnünk, tartanunk 
kell saját magunktól, és féltenünk másokat önnön tette-
inktől. „Úgy irtózom este kimenni a sötét utcára, valakit 
még fejbe verek!”, hangzik az egyik cinikus viccben. Nyil-
ván, miként Pál apostol írja, tagadhatatlanul megtaláljuk 
magunkban is a bűn törvényét. 
 Beszélhetünk még kisebbrendűségi érzéseinkről, ön-
gyötrő kételkedéseinkről, saját magunkat illető aggodal-
mainkról, abbéli félelmeinkről, hogy nem vagyunk képe-
sek megfelelni az élet kihívásainak, mások elvárásainak. 
A lélektan ismeri az „életfélelem” kifejezést.  
 
Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? 
               (Róm.7,24b)    
 
 Szólnunk kell legfélelmetesebb félelmünkről is. Egye-
sek állítják: nem is a haláltól félünk igazán, hanem az 
odavezető úttól, mások szerint valójában attól, ami utána 
következik. Úgy gondolom, mindez együtt rémít minket a 
halállal szemben: egyrészt a szenvedés, fájdalom, ki-
szolgáltatottság, egyedül maradás, elválás, másrészt a 
kétség(beesés)eket hordozó átmenet a minden földi ta-
pasztalatunkat meghaladó ismeretlenbe. Nem bagatelli-
zálhatjuk ennek a harcnak a komolyságát. Krisztus 
Urunk is vérverejtékes, kegyetlen lelki tusát vívott a 
„keserű pohár” elfogadásáért. Szomorú, összetört volt az 
ő lelke. Nem könnyű átmenni a halál zord kapuján. 
   Mégis, ebben a végső, leghatalmasabb (de egyáltalán 
minden) félelmünkben nem a csüggedésé, nem a vere-
ségé, a legyőzettetésé az utolsó szó, hanem a hité, Is-
tenben való bizalomé. Találóan fejezi ki egyik énekünk: 
félelmünket elvetted, Istent Atyánkká tetted.(42) 
 Krisztus azért jött, ez már Szentírás tanítása, hogy 
megbékéltessen minket az Istennel, hogy visszahelyez-
zen minket abba az ősi bizalomban, amelynek helye a 
mennyei Atyával való közösség, feltétele az ő szeretete, 
ára a Krisztus bűneinket eltörlő áldozata. Ebben az elrej-
tettségben reménykeltően igaz megtartó Urunk kijelenté-
se: ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém 
vagy, személyesen igaz a Krisztus biztatása: e világon 
nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem e 

világot.  
 És igaznak kell lennie, igazzá kell válnia a jánosi taní-
tásnak: a teljes szeretet kiűzi a félelmet. (I. Jn. 4, 18) 
Úgy érzem, nem tudom teljesen felfogni, átlátni ennek az 
igeversnek az értelmét, mélységét, mindazáltal csodála-
tos üzenete két dolgot megvilágosított bennem. 
 Ha mindenkit maradéktalanul szeretni tudok (Istenem, 
mikor jutok legalább közelébe ennek a krisztusi célnak!), 
akkor bizalmas szívvel, emelt fővel, nyugodt lelkiismeret-
tel, igazából félelem nélkül élhetek, még ha bántanak is, 
ha sokan felemelik sarkukat ellenem, ha megaláznak, 
kicsúfolnak (én áldom őket) , üldöznek (én imádkozom 
értük), hiszen az Úrnál van ítéletem, és tőle, pontosab-
ban az ő szerelmétől sem élet, sem halál el nem szakít-
hat. 
 Ennél még többet jelent az, ha Isten szeretete olyan 
mértékben uralkodik (el) bennem, hogy kiűz belőlem 
minden félelmet, mert ha ő 100%-osan szeret, akkor bi-
zonyos, hogy semmi sem lehet ártalmamra (sőt minden 
javamra szolgál), teljes biztonságban vagyok atyai kö-
zösségében, mint kisgyermek anyja ölében. Ahogy bű-
neimre a Krisztus nagypénteki kereszthalála, a halálom-
ra az ő húsvéti győzelme, úgy minden félelmemre ez a 
teljes, és bennem is kiteljesedő isteni szeretet a válasz. 
   Áldott legyen az Úr mindörökké! 

Domahidi Béla 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Néhányan azt állítják, hogy csak két dolog van a 

világon: Isten és félelem; szeretet és félelem, csak 

ez a kettő. Csak egyetlen gonosz dolog van a vilá-

gon, a félelem. Egyetlen jó dolog van a világon,  

a szeretet.  
Anthony de Mello 

Ingrid Sjöstrand 
 

Néha csontvázról álmodok 
 

Néha csontvázról álmodok, 
csak elindul felém, 

jön közelebb, egyre közelebb. 
Nem bírom tovább, visítok 

és felébredek. 
– Csak  álom volt –  

mondja anya. 
 

Mintha sokat segítene, 
hogy a szörnyűség itt belül van 

és nem ott kívül. 

 

A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet 

kiűzi a félelmet,.. 
I János 4,18 
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Amikor bekopogott a csoda 
 
Várakozás: Sokszor hallottam, hogy tudatosan 
meg kell, meg lehet tervezni a fogantatás idő-
pontját, testtel, ésszel fel lehet/fel kell készülni a 
gyermek születésére. De a természet még min-
dig túljár a mi eszünkön. Hiába terveztük, akar-
tuk, vártuk a kis terhesség csíkok mindig negatí-
vok voltak. Még a női megérzés sem vált be, 
hiszen amikor úgy éreztem, hogy most bizonyos, 
hogy élet fogant meg bennem, akkor is negatív 
lett a teszt. Mindennek rendelt ideje van – mon-

d o g a t t a m 
m a g a m b a , 
tudva, hogy a 
világunk te-
remtője job-
ban tudja, 
hogy mikor 
értünk meg a 
kis jövevény 
befogására. 

Örömhír: A kitartásnak eredménye lett. A ter-
hességcsíkok halványan ugyan, de megjelentek. 
Már nem lógó orral, hanem az örömtől könnyez-
ve jöttem ki a fürdőszobából. Soha nem gondol-
tam, hogy egy kis pálcikán megjelenő változás 
láttán ekkora érzelmi vihar keletkezik bennem. 
Nemcsak örömöt és megkönnyebbülést, hanem 
aggodalmat, félelmet is éreztem. Éreztünk, hi-
szen mindketten nagyon vágytunk az áldásra, a 
gyermekre. Velünk együtt örült az egész nagy-
család. 
Bizonytalanság: Hogy mit tesz a rutin... ez 
jutott eszembe miután kijöttem az első ultrahan-
gos vizsgálatról. 
Az orvosnő, akit többen ajánlottak megvizsgálta 
méhem tartalmát, s szűkszavúan ennyit mon-
dott: ott van valami, de nem lehet tudni, hogy él-
e? Túl kicsit még. Jöjjön vissza egy hét múlva. 
Tessék? Hogyhogy nem lehet tudni, hogy él-e, 
berzenkedtem magamba, s nagyon szomorú 
voltam. Egy hét múlva ugyanaz az orvosnő már 
sokkal barátságosabbnak tűnt, hiszen arról szá-
molt be, s a mellékelt képernyőn én is jól láttam, 
hogy az a kicsi, életet hordó valami, már meg-
nőtt.  
Áldott állapot: Azon szerencsések közé tarto-
zom, akiknek még a terhesség első három hó-
napja sem kínszenvedés. A nagy ritkán jelentke-
ző, egészen rövid ideig tartó alhasi fájdalmakon 
és a túlzott érzékenységen kívül semmi változást 
nem észleltem. Nem volt hányingerem, nem vol-
tam rosszul, igaz, hogy jó ideig nem tudtam me-
genni az addig létfontosságú eledelként számon 

tartott csokit. Sokat aludtam és gyakran sírtam. 
Miután rájöttem, hogy alkalomszerűen, minden-
féle nyomos ok nélkül utolért a sírás, elmagya-
ráztam férjemnek, hogy rá se rántson arra, ha 
hirtelen, mint derült égből villámcsapán elered-
nek a könnyeim, s brünnyögni kezdek. Ilyenkor 
nem történt semmi, csak a hormonok játszanak 
velünk. Kicsit furcsa, hogy bár történnek változá-
sok az életünkben, még egészen aprók voltak, 
nem fordították fel életünket. Továbbra is dolgo-
zok, kirándulok. Néha rohanás, cipekedés köz-
ben eszembe jut: jé, én már nem vagyok egye-
dül. Persze azért vigyázok magamra, s férjem 
még jobban rám, ránk. Megpróbálok a fülem 
mellett elengedni azokat a tanácsokat, terhes-
séggel, szüléssel kapcsolatos rémhíreket, ame-
lyeket az emberek feltétlenül meg akartak oszta-
ni velem. A családorvosomra és a nőgyógy-
ászomra hallgattok. Nem szedek fölösleges vita-
minokat, hiszen az orvosom azt mondta: egy 
vitaminbomba helyett egyél meg naponta három 
almát. Ez tetszett nekem. Közben szépen gyara-
podok, Pocaklakó is szépen növekszik. Sokszor 
eszembe jut, hogy bár természetes dologként 
tartjuk számon, mégis milyen nagy csoda a fo-
gantatás, méhen belüli élet, maga a születés. 
Egy szakkönyvbe olvastam, hogy a méhlepény 
elrejti az anya immunrendszere elől az apa gén-
jeit is hordó magzatot, hiszen, ha ezt nem tenné 
meg, az immunrendszer idegen testként kezel-
né, s harcolna ellene. S még mondja azt valaki, 
hogy egy ősrobbanás nyomán keletkeztünk. Is-
ten csodálatos módon alkotott meg minket, s 
lehetővé tet-
te, hogy a 
nők új életet 
hozzanak a 
világra. És 
ennek a cso-
dának most 
én is részese 
vagyok. 
Kopogtatás: Már nagyon vártam, hogy meg-
mozduljon, hogy konkrét jele is legyen annak, 
hogy igenis van, él, növekszik. Hát először nem 
kopogtatott, hanem inkább meglegyintett. Mint 
egy szellő, mint egy lepke, amikor rászáll a ke-
zünkre. Lehet, hogy nem a templomba történt 
első alkalommal, de én ott éreztem, ott tudatosí-
tottam. Mert ott csend, nyugalom volt. S amikor 
énekelni kezdtünk, éreztem, hogy valaki meg-
érint, belülről. Azután gyakran megtörtént, hogy 
amikor felhangzott az orgona, s énekelni kezd-
tünk a Pocaklakó jelzett. Vagy azért, mert sze-
rette az énekhangot, vagy azért, mert falst fog-
tam. Az is kiderült, hogy nem szereti a centrifu-
gázó mosógép mély zaját, de szeret táncolni a 
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Zorán dalokra. Észrevettem, hogy a munkahe-
lyemen, üzletben, buszmegállóban idegenek 
mosolyognak rám. Az ismerősök nagy része 

kedvesebb, előzéke-
nyebb, megpróbál kí-
mélni. Észreveszik és 
szeretik a kismamát 
bennem. Állandóan 
kínálgatnak mindenfél-
ével, hogylétem felől 
érdeklődnek, s biztat-
nak. Mindenki örvend 
az új életnek. 
Gyermek vagy 
lány: Ma már túl sok 

helyre kaphatunk betekintést a modern gépek 
segítségével. Lehet, hogy ez így van jól, hiszen 
segítségükkel sok életet mentenek meg. Ahogy 
a pocakom növekedik egyre gyakrabban hallom 
azt a kérdést: mi lesz? Nem ki lesz, hanem mi-
lyen nemű? Sokáig nem tudtam, nem tudtuk. 
Nekem mindegy volt, hiszen első gyerek. Férjem 
és anyósom ragaszkodtak ahhoz, hogy, ha lehe-
tőség van kérdezzem meg a magzat nemét. 
Anyósomnak négy fiú unokája van, s remélte, 
hogy immár a szekrényben őrzött szép tavaszi 
ruhácskákat viselni fogja valaki. Férjem, mint 
majdnem minden férfi fiút szeretett volna. Mind-
egy, hogy fiú vagy kislány, csak Bence legyen. 
Hat hónapos terhesen megkérdeztem az orvos-
nőt, hogy lehet-e tudni, látni, hogy kisfiú vagy 
kislány? Az orvosnőt mintha egy kicsit bosszan-
totta volna a kérdés, türelemre intett, s azt 
mondta, hogy először arról kell meggyőződnie, 
hogy magzat egészséges, mindene megvan. 
Aztán kis idő múlva mondta: kisfiú. Biztos? Hát, 
ha nem lenne azt nem mondanám, de teljesen 
biztos csak szültés után lesz. A kilencedik eme-
letről lefele bandukolva kicsit elszomorított a bi-
zonyosság. Örvendtem, hogy kisfiú lesz, de el-
veszítettem azt a lehetőséget, hogy játsszam a 
gondolattal, milyen lesz, ha kislány lesz. Most 
Bencének szólítom, amikor simogatom, amikor 
mesét olvasok neki, amikor arra biztatom, hogy 
adjon életjelt. Mert vannak olyan sötét és 
zsimbes napok is, amikor kis Bence mozdulni 
sem hajlandó, amikor a reggeli ébresztés, a déli 
focizás elmarad, amikor csak késő délután haj-
landó kis kaparásokkal bizonyítani, hogy igen 
még ott van. Lehet, hogy ez csak a kismamákra 
jellemző aggodalmaskodás, de időnként erőtelje-
sen jelentkezik bennem is. 
Pocakmozgatás: vagyis terhestorna. Sokan 
biztattak, s legalább annyian megpróbáltak lebe-
szélni róla. Semmit nem használ, semmit nem 
tanulsz, felesleges időtöltés. Hasznos, megtanu-
lod, hogyan lélegezz, edzed izmaidat, segíteni 

fog. Hát, ha ennyit beszélnek róla, ha mindenki-
nek véleménye van róla, akkor legalább egyszer 
ki kell próbálni. Már csak azért is, mert adott a 
lehetőség, mert nincs olyan messze, s nem 
olyan drága, hogy hetente egyszer-kétszer ne 
tudnám megengedni. Az fedett uszoda mögött 
levő tornateremben közel félszáz pocakos kis-
mama gyűlt össze. Öröm látni, hogy ennyi új élet 
fogant, s készül a születésre. Muris látvány volt, 
ahogyan a lábunkat emelgettük, súlyoztunk, tor-
náztuk. Ha egy sportoló látott volna minket biz-
tos, azt mondta volna, hogy ez nem torna, ez 
csak mímelése, de állapotunkhoz képest egé-
szen jól műveltük. Tetszett nekem. A kisközös-
ség, Aliz, aki a tornát vezette, s aki hasznos ta-
nácsokkal látott el minket, akinek bármilyen kér-
dést fel lehetet tenni. S ami a legjobban tetszett, 
hogy mindenki, aki ott volt egy természetes fo-
lyamatként kezelte a szülést, a fájdalmakat. Sen-
ki nem ijesztgetett, senki nem terjesztette a rém-
történeteket. Párszor már megkérdezték tőlem, 
hogy félek-e a szüléstől? Egyelőre nem, mond-
tam. Nem, mert még nem voltam hasonló hely-
zetben. Nem, mert édesanyám, anyósom soha 
nem ijesztgetett vele. Nem, mert hiszem, hogy 
az Atya, aki megmondta nekünk asszonyoknak, 
hogy fájdalommal szülünk magzatokat, Ő ismer 
minket és a méhünkben levő magzatot is, s Jé-
zussal üzeni, hogy csak annyi terhet ró ránk na-
ponta, amennyit elbírunk. Számomra ez elég.  
Nagy lábon él majd: Ügyes kisbabája van, 
idejében lefordult – mondta az orvosnő, a leg-
utóbbi ultrahangvizsgálatnál. Ez biztató jel, gon-
doltam magamban, hiszen, akkor azt jelenti, 
hogy természetes úton jöhet a világra, s nem 
szükséges a császármetszés. Aztán arra gon-
doltam, hogy kicsit furcsa lehet Bencének, hogy 
közel tíz hetet fejjel lefele várjon, ki, de hát őt 
tudja, s ha a szakember megdicsérte, akkor biz-
tos nem lesz bántódása amiatt, hogy fejjel lefele 
folytatja magzati létét. Az is kiderült, hogy a kis 
huncut nagy lábakon fog élni, hiszen bár csak 30 
hetes a kis lába már 34 hetes nagyságot ért el. 
Az orvosnő szerint a magas szülők gyermekeinél 
tapasztalható, hogy a méretek kicsit eltérnek az 
átlagtól. Ugyanakkor megnyugtatott, hogy Bence 
szépen fejlődik. Az ügyes babát május 20-ra vár-
juk, de ha a fiukra jellemző lustaság őt sem kerü-
li el, akkor megtörténhet, hogy a bérleti szerző-
dését  június elsejéig meghosszabbíthatja. Én 
közben mondogatom neki, hogy május elsejéig 
tartson ki, azután maradjon amennyi jólesik, de 
ne felejtse el, hogy mi, itt már nagyon várjuk. 
Kíváncsiak vagyunk, és máris szeretjük. 
                                 Simon Virág 
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A húsvét, a keresztyénség 
egyik szent ünnepe, úgyneve-
zett „mozgó ünnep". Miért van 
az, hogy a húsvét minden évben más és más időpontra esik? Azért mozog 
a húsvét ünnepének időpontja, mert húsvét vasárnapja a tavaszi napéj-
egyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap... A tavaszi napéj-
egyenlőség március 21-én következik be, ehhez kell tehát igazítani a húsvét 
időpontjának megállapítását. 
 
 

LengyelországLengyelországLengyelországLengyelország    
 
Lengyelország-szerte nagy hagyománya 
van Krisztus sírja felállításának és őrzésé-
nek. Húsvétkor a lengyel templomok leg-
többjében díszes sírhelyeket alakítanak ki, 
amelyeket nem ritkán ismert képzőművé-
szek készítenek. A Szent Sír őrzését a 
legtöbb vidéken díszesen öltözött katonák 
végzik, akiket sok helyen keleties fegyver-
zetük vagy turbánjuk miatt türköknek hív-
nak. A sujtásos-egyenruhás őrök csoportja 
élén egy "basa" áll, aki a nemcsak a sír 
őrzést felügyeli, de a mise utáni körmenet-
ben is vezeti a török sereget. 

Mikor van a Húsvét?Mikor van a Húsvét?Mikor van a Húsvét?Mikor van a Húsvét?    
? 

H K Sze Cs P Szo V 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

BelgiumBelgiumBelgiumBelgium    
Tojásünnep KruishoutemTojásünnep KruishoutemTojásünnep KruishoutemTojásünnep Kruishoutem----benbenbenben    
A néphit szerint a Flamand Alpok lábánál fekvő város-
ka lakóit valaha „Eierjongens"-nak vagy Eierboeren-
nek hívták. A különös szóösszetétel az egykori tojás-
kereskedőkre emlékeztet, akik évszázadokon keresz-
tül öregbítették a helyiség hírnevét. Az első vásárra 
maga a Napkirály adott engedélyt 1670-ben, és bizto-
sította a háztáji termékek, valamint az élő állat zavar-
talan forgalmazását. Kruishoutem egészen az első 
világháborúig, a környező falvak híres kereskedelmi 
központja volt, ahol nemcsak a belga, hanem a hol-
land, német és francia tojástermelők remekei is eljutot-
tak az igényes vásárlókhoz.  
A mai húsvéti hagyományok a régi vásárok hangulatát 

idézik: húsvét szombatján, ünnepélyes keretek között 
nyitják meg a „tojásvásárt" és megválasztják a minden 

évben szokásos „Tojásherceget", aki tisztségét egy évig viseli. Húsvét vasárnapján körmenet indul a környéken 
található kastélyokba, ahol zenés, táncos rendezvények és kirakodóvásár fogadja az érdeklődőket, ugyancsak 
ezen a napon megválasztják a „Tojásherceg" méltó párját a „Tojáshercegnőt". Húsvét hétfő, az egyik legérdeke-
sebbnek tűnő látványosságot, és szórakozási lehetőséget kínálja: a helység szimbólumát képviselő tojással a 
templom harangjának magasságába kell célozni, aki viszont nyerni szeretne, az folyamatosan követheti az apró 
ejtőernyőkre függesztett óriás papírtojásokat, amelyek az ünnepség megkezdésekor leengednek a templomablak-
ból.            
A  „tojásfogó" játék során mindenkinek az „aranytojás" megkaparintására kell törekednie, akinek ez sikerül sok 
pénz üti a markát. 

 

Északon csendesen ünneplik a húsvétot, ott a nagyhetet is csendes hétnek nevezik. 
Nagypénteken gyászruhába öltöznek, nem szabad tüzet gyújtani, és nem lehet érintkezni 

se az ismerősökkel, se másokkal. A böjtöt is szigorúan betartják, enni csak naplemente 
után szabad. 

FinnországFinnországFinnországFinnország    
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Húsvéti tojásgurítás Húsvéti tojásgurítás Húsvéti tojásgurítás Húsvéti tojásgurítás VértessomlónVértessomlónVértessomlónVértessomlón    (Magyarország)(Magyarország)(Magyarország)(Magyarország)    
 

A húsvéti tojásgurítás a faluban élők emlékezete szerint megszakítás nélkül szo-
kás volt. Míg korábban erre az alkalomra távolabbról csak a faluból elszármazot-
tak, rokonok és ismerősök érkeztek, újabban mintegy idegenforgalmi látványos-
ságként szerepel az esemény. Húsvét vasárnapján délutáni istentisztelet után 
kezdődik és hétfőn délután is folytatódik. A hétfői alkalommal többen jönnek el a 
tojásgurításra. A hely neve Tojásgurító vagy Tojás-domb. A tojásgurításon részt 
vesz az egész család. Visznek magukkal pokrócot is. 20-30 évvel ezelőtt még 
kenyeret és sót is vittek, hogy az összetört tojásokat közösen elfogyasszák. Ma 
már  szégyellnék az összetört tojásokat elfogyasztani. Húsvét vasárnapja dél-
után 3 óra körül már 120-130 felnőtt és gyerek is összegyűlt, többségük azonban 
csak nézelődött és beszélgetett. A gyerekek fent állnak a domb tetején és az 
apák, idősebb testvérek lentről feldobják nekik a tojásokat. A fent állók igyekez-
nek azokat elkapni és visszagurítani. “Hadd guruljon!” kiáltással bíztatják a részt-

HÚSVÉTHÉTFŐHÚSVÉTHÉTFŐHÚSVÉTHÉTFŐHÚSVÉTHÉTFŐ    
 
A víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe 
vetett hit az alapja a húsvéti locsolásnak is. 
Valamikor vízbevető, vízbehányó hétfőnek 
nevezték húsvét hétfőjét, ami utal a locsolás 
egykori módjára, tudniillik gyakran erőszak-
kal a kúthoz, vályúhoz hurcolták a lányokat, 
és vödörszám hordták rájuk a vizet. A sza-
gos vízzel, kölnivel való locsolás és a locso-
lóversike újabb keletű szokás városon és 
falun egyaránt. 
Helyileg kialakított hagyományos formái vol-
tak a húsvéti locsolásnak. Például az Ipoly 
vidékén már előző este jártak a legények, ez 
volt az ún. tojáshajtás. Lányos házanként 8–
10 tojást szedtek össze. Előre megbeszélt 
háznál szalonnát kaptak, ott a tojásrántottát 
elkészítették és megették. A héjat annak a 
lánynak a háza elé szórták, akire valamilyen 
oknál fogva haragudtak. Ezután indultak el 
locsolni. Külön jártak locsolni a még legény-
számba nem vett fiúk a keresztanyjukhoz és 
a rokon lányokhoz. 
 Galgamácsán az öntözés után volt a mas-
kurázó tojásszedés. A gyűjtött tojást a legé-
nyek eladták, a húsvéti táncmulatság költsé-
geire használták fel. 

(Magyar Néprajz VII.) 

Húsvétnak Európa-szerte talán legáltalánosabb jelképe a húsvéti tojás.           Mit jelképez a tojás? Mit jelképez a tojás? Mit jelképez a tojás? Mit jelképez a tojás?     
Krisztus úgy törte fel feltámadáskor a sziklasírt, miként a kifejlődött madár az őt fogva tartó tojás héját – szól a ha-
sonlat. A tojás piros színe – amely napjainkig a legnépszerűbb szín – Krisztus kiömlött vérét jelképezi. A húsvéti to-
jást még a baromfitenyésztéssel korábban nem foglalkozó észak-európai népek is bevonták szokásvilágukba.  
A Kárpát-medencében már honfoglalás előtti sírban is találtak festett, karcolt díszű tojást, melyet a szegedi Móra Fe-
renc Múzeum őriz. A húsvéti tojásokon látható ívelt, kettős vonalú, a kettős vonalat létraszerűen merőlegesekkel ösz-
szekötő díszítmény napjainkig ismert az északkeletre élő népek körében. A középkorban a nagyhéten felállított 
Krisztus-sírba is helyeztek díszített tojást, s ezt a közelmúltig megtették a bukovinai székelyek is. 
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Fiúk! Ha változtatni szeretnétek a szoká-
sos, mindenki által ismert locsolóversen, 
akkor, íme itt egy új, mellyel meglepetést 

szerezhettek a lányoknak. 
 

Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni, 
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni! 

Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak, 
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak. 
Olyan lesz az arcuk tõle, mint a hamvas virág, 

Örömünkben együtt örül a megváltott világ. 
Megváltónk is együtt örül az egész világgal, 
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!  

 
Lányok! Ti se maradjatok némák.  

Válaszként ti is elszavalhatjátok az aláb-
bi hatsorost: 

 
Köszönöm, hogy köszöntöttél, 

Rózsavízzel megöntöztél. 
Én is köszöntelek Téged, 
Tojás lesz a fizetséged. 

Aki adta, ne feledd, 
És a tojást el ne ejtsd!  

 
 
 

Húsvéti játék:  
Ugorj nyuszi!  
   
Ehhez a játékhoz egy vak és egy (vagy több) látó „nyuszira” van szükség. A vak 
nyuszi szemét be kell kötni! Tetszés szerint szabadon ugrálhat, míg egy-egy látó 
nyuszinak csak tíz szabad ugrása van! Vajon elegendő ez ahhoz, hogy elmene-
küljön? Több szereplő esetén a játék addig tart, míg a vak nyuszi el nem csípi va-
lamennyi látó társát. Ha ez túl sokáig tartana, másik fogó is bekapcsolódhat a haj-
szába. 
 

Húsvéti tojástartó 
 
Anyagszükséglet: fehér papírlap, színes papír, olló, ragasztó  
1. A fehér papírból kivágunk egy 3 cm széles papírcsíkot. A tojás legszélesebb pontján körbetekerjük, és összera-
gasztjuk. (Ez a gyűrű tartja a tojást.)  
2. Félbehajtunk egy A5-ös fehér papírlapot, a hajtás élével felfelé fordítjuk, rátesszük a sablont, körberajzoljuk, és 
kivágjuk.  
3. A sablon nyakrészét bekenjük ragasztóval, és a papírgyűrű belsejéhez ragasztjuk.  
4. Színes papírokból kivágjuk a fül, -orr, -szemformát, és felragasztjuk. 

Az oldalt szerkesztette Czirmay Izabella 



   Szögek a kerítésben 
 
   Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete 
volt. Az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy mind-
annyiszor, amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik 
valakivel, üssön be egy szöget az udvar végében lévõ 
kerítésbe. 
 Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe. A 
elkövetkezendõ hetek során megtanult uralkodni magán, 
és a kerítésbe beütött szögek száma, napról napra csök-
kent: felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, 
mint a szögeket beütni a kerítésbe.  
   Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú, egyetlen szö-
get sem ütött be a kerítés fájába. Ekkor megkereste az 
apját, és elmesélte neki, hogy ma egyetlen szöget sem 
kellett a kerítésbe ütnie.  
Ekkor az apja, azt mondta neki, hogy minden nap, ami-
kor megõrzi a nyugalmát, és nem kerül veszekedésbe 
senkivel sem, húzzon ki egy szöget a kerítésből. A napok 
teltek, amikor egy nap a fiú közölte apjával, hogy már 
egy szög sincs a kerítésben. 
Az apa elkísérte a fiát a kerítéshez, és így szólt: „Édes 
fiam, te igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd 
csak meg mennyi lyuk van ezen a kerítésen! 
Ez már sosem lesz olyan, mint azelőtt. Amikor összeve-
szel valakivel, és amikor egy gonosz dolgot mondasz 
neki, ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt 
a kerítésen. Cs e v e g é s 
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Azt írja a komaasszony a felszegről…. 

 

Vallási műsorok 
 
Marosvásárhelyi Rádió:   

• vasárnap 10-11 óra között igehirdetés.  

• csütörtök 12:15 órától Hitvilág 
 

Kolozsvári Rádió: 

• vasárnap 17 órától rádiós istentisztelet  

 

Kossuth Rádió: 

• vasárnap 11 órától istentisztelet 

• hétfő-péntek 14:30-tól felekezeti műsorok 
 

Duna Televizió 

• vasárnap 13 órától Élő egyház 
 

M2 

• Vasárnap 10 órától valllási műsorok 
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H ú s v é t i  b á r á n y s ü l t  v ö r ö s b o r b a n  
6 gerezd zúzott fokhagymát, 1 evőkanál csípős pirospap-
rikát, 1 evőkanál vajat, 1 kávéskanál fehérborsot, 1 ká-
véskanál rozmaringot, 2 evőkanál sót keverjünk össze 2 
dl finom olajjal. A fűszerolajjal dörzsöljünk be egy száraz-
ra törölt báránycombot. Hintsük meg rozmaringgal. Te-
gyük sütőfóliába. Ha szeretjük a zöldséget, töltsünk a 
hús mellé zöldségkeveréket, amiből a vöröshagyma ki 
ne maradjon. Az egészet helyezzük kisebb tepsibe. Elő-
melegített sütőben egy órát pároljuk, majd a sütőfóliát 
megnyitjuk, és a bárányt hirtelen, felső lángon 
aranybarnára sütjük. Vigyázzunk, hogy a bőséges szaft 
ne párologjon el. Díszítsük friss rozmaringgal. Párolt rizs 
vagy burgonyapüré illik hozzá. 
Tojással sült húsvéti kalács  
Hozzávalók: 30 dkg finomliszt, 3 dkg élesztő, 3 dkg por-
cukor, 3 dl tej,  8 dkg margarin,  só, 1+4 tojás,  1+1 tojás 
sárgája,  1 kk. olaj.  A lisztet szitálja tálba, morzsolja bele 
az élesztőt, adjon hozzá 1 kk. porcukrot és 1dl langyos 
tejet. A szélekről annyi lisztet keverjen hozzá, hogy ga-
luska lágyságú legyen. Takarja le és 15-20 percig pihen-
tesse. Eközben egy kb. 24-26 cm átmérőjű kapcsos tor-
taformát vastagon kenjen ki margarinnal, a többit olvasz-
sza fel (vigyázat, éppen csak olvadásig melegítse, mert 
ha túlhevül, megváltozik az íze!). 1dl langyos tejben ke-

verje el a maradék porcukrot, 1 késhegynyi sót, 1 tojást 
és 1 tojássárgáját. Öntse a lisztben kelt kovász tetejére, 
keverje össze, majd több részletben dagassza bele az 
olvasztott margarint, és szép fényesre, hólyagosra dol-
gozza ki (egészen lágy tészta). Konyharuhával takarja le, 
meleg helyen kelessze a kétszeresére (30-40 perc). A 
tésztát a tálból borítsa lisztezett deszkára, és erőteljesen 
gyúrja át. Ossza három részre, sodorjon belőle 55-60 cm 
hosszú rudakat és fonja össze őket, a végeket össze-
csippentve. A tésztafonatot fektesse a kikent tortaformá-
ba úgy, hogy az összecsippentett végek alulra kerülje-
nek. A maradék 4 nyers tojást gondosan mossa meg, 
törölje szárazra, vékonyan kenje meg olajjal és nyom-
kodja bele a tésztába. Takarja le, meleg helyen addig 
kelessze, amíg a tészta csaknem kitölti a formát. A tész-
ta tetejét kenje meg tojássárgájával, de ügyeljen arra, 
hogy a tojások ne legyenek bekenve! Előmelegített forró 
sütőben (200°C) 40-45 percig süsse. Amint kivette a ka-
lácsot a sütőből, azonnal kenje-locsolgassa meg a mara-
dék 1dl felforrósított tejjel (ettől lesz foszlós!). A formá-
ban hagyja langyosra hűlni, majd rácsra emelve, és 
konyharuhával letakarva hagyja egészen kihűlni. Csak 
az asztalnál szeletelje, a sonkához illő félszáraz fehér-
bort kínáljon hozzá. 
 

Rejtvényünkben Horváth István Tornyot raktam című 
versének sorát rejtettük el: 
„Látod, a csuszák megvannak. Újra lehet megint rakni…” 
Folytatás a vízszintes 3 illetve függőleges 1-ben. 
 
Vízszintes: 1.Ő váltotta fel a bakelit hanglemezt. 3.A 
vers folytatása. 12.Ilyen az induló és érkező vonat. 13. 
Teller….. jeles fizikusunk. 14. Majdhogy siet! 15. Hiányos 
ajak! 16. A hét vezér egyike. 18. Illendő. 20. Kis Anna. 
21. Sok ilyen törvényt és pénzt emlegetnek mostanában. 
23. Határozószó. 24. Kétjegyű mássalhangzó. 25 Attól 
az időtől. 27. Sért. 29. Fémet véd, edényt díszít. 30. 
Vissza: kegyetlen. 31 Becézett Borbála. 32. Udvariasan: 
magára. 33. Török Sára Anikó. 34. Becézett Olga. 35. 
Eszmény. 36 Sajt fele! 37. Lyukas nád! 38 Középkor 
előtti. 40. Szilágysági ló. 41. Ilyen gazdaságra hivatkoz-
nak szüntelen. 43. Régies mutatószó. 44. Üde szépség. 
45. Régi magyar nemzetség. 47. Szomorú. 49. Ruhát 
átalakít. 
Függőleges: 1.A hiányzó sor második fele. 2.Valakinek, 
valaminek nyilvános elismerése. 3. Szülő. 4. Moha fele! 
5. csupa I, csupa l…. Megénekelt női név. 6. Becézett 
Antal. 7. Azonos magánhangzók. 8. Rómában 1501. 9. 
Égtáj. 10. Vissza: évszak. 11. Didimium vegyjele. 17. 
Sportolók álma. 19. Azonos mássalhangzók. 21 Majd-
nem utánoz! 22. Becézett Sára. 24. Régen így zárta. 26. 
Emelkedett hangulatú költemény. 28 Figyelem ráterelé-
sére használt szócska. 29. Zavaros nem. 31. Bíró László 
32. Ödönke. 34. Mutató-határozószó. 35 Okmánya. 37. 
U.a. mint függ.28. 39. Ézsau unokája (1. Mózes 36.). 40 
…- fári, mesebeszéd. 41. Ülő alkalmatosság. 42. Léghu-

zat. 44. Ben társa. 46. Bán Anna. 48. Azonos mással-
hangzók. 50. Vető azonos hangzói. 
 
Előző rejtvényünk helyes megfejtése: „Valami mégsem 
törvényszerű / Én meddig oszthatom magam?” Gratulá-
lunk Szép Piroska marosludasi olvasónknak, aki könyv-
jutalomban részesül. 
 

A jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanul   
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