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Túrmezei Erzsébet 
 

Lábnyomok 
 

Álmomban Mesteremmel 
tengerparton jártam, s az életem 
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk: 
két pár lábnyom a parti homokon, 

         ahogy Ő mindig ott járt énvelem.        
 

De ahogy az út végén visszanéztem, 
itt-amott csak egy pár láb nyoma 

látszott, éppen ahol az életem 
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. 

 
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: 

"Amikor életem kezedbe tettem, 
s követődnek szegődtem Mesterem, 

azt ígérted, soha nem hagysz el engem, 
minden nap ott leszel velem. 

S most visszanézve, a legnehezebb 
úton, legkínosabb napokon át 

mégsem látom szent lábad nyomát! 
Csak egy pár láb nyoma 
látszik ott az ösvényen. 

Elhagytál a legnagyobb ínségben?" 
 

Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett: 
"Gyermekem, sose hagytalak el téged! 

Azokon a nehéz napokon át 
azért látod csak egy pár láb nyomát, 

mert a legsúlyosabb próbák alatt 
téged vállamon hordoztalak!" 
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Nézzetek a mennybe! 
 
   Szerényen húzódik meg ünnepeink között a mennybe-
menetel napja. Sokaknak már a mennyek országa kifeje-
zés is kissé régimódian hangzik, azzal pedig, hogy Krisz-
tus a tanítványai szeme láttára ment föl ez égbe, már 
végképp nem tudnak mit kezdeni. Azt mondják, az űrha-
józás korában furán hangzik, hogy valaki minden segéd-
eszköz nélkül emelkedik föl a magasba. A mennyek or-
szága pedig – éppen azért mert láthatatlan és megfog-
hatatlan – tartalom nélküli lett a mai ember számára. 
Annyira ez a világ, ennek a világnak a gondjai kötik 
le figyelmünket, hogy lassan-lassan 
megfeledkeztünk arról, hogy van egy 
másik, egy láthatatlan világ is, amerre 
mindannyian haladunk. Minden múló nappal 
és minden múló perccel egyre közelebb kerülünk 
ahhoz a láthatatlan világhoz, amelynek létezésről 
olykor még a gyakorlott templomba járó emberek is 
kételkednek.      
    Milyen jó, hogy elődeink számoltak ezzel a 
lehetőséggel, és belefoglalták a keresztyén egyház 
egyetemes hitvallásába ezt a tételt is: Krisztus 
felment a mennyekbe, és ott ül az Atya Isten jobbján. 
Márk és Lukács evangélista is leírja az eseményt, és 
az apostoli levelek többször is hivatkoznak rá. Pál 
apostol Efézusbeliekhez írott levelének egész summája 
belefér ebbe a hitvallásba: Krisztus a mennyben van! Így 
legalább kényszerítenek minket arra, hogy olykor-olykor 
szembenézzünk ezzel a kérdéssel. 
   Az evangéliumok megfogalmazásából kitűnik, hogy 
azon a napon, amikor Jézus felment a mennybe, a tanít-
ványok valami olyan rendkívüli eseménynek voltak tanúi, 
amire alig találnak szavakat. De ne akadjunk fenn az 
emberi kifejezések gyengeségén. Többről van itt szó, 
mint arról, hogy az időnek és a történelemnek egy adott 
pontján egy olyan csoda történt, melynek során valaki a 
jelenlevők szeme láttára átment ebből a látható világból, 
abba a másik, láthatatlan világba. Ez az ünnep Isten lát-
hatatlan világára irányítja figyelmünket. Arra a világra, 
amely átöleli, keresztülhatja ezt a mi, látható világunkat. 

És amely a mi igazi otthonunk.  
    Jézus maga beszélt arról, hogy miért kell neki 
elmennie a mennyek országába: ő azért van most ott, 
hogy helyet készítsen nekünk. Itt a földön is jól esik, ha 
arra gondolhatunk, hogy hosszú, fárasztó utunk végén 
hamarosan hazaérkezünk, ahol meleg étellel, hűsítő 
itallal, megvetett ággyal várnak minket. Krisztus minden 
földi vendéglátónál többet tesz: ő a mennyek országát 
készíti elő számunkra. Amikor oda megérkezünk, készen 
vár bennünket egy boldog otthon. Egy örökkévaló hajlék.  

   Ezek után különös ellentmondásnak tűnik: ez az ün-
nep azért irányítja a figyelmünket a láthatatlan világra, 
hogy itt a földön, ezen a látható világon éljünk más-

képp! Az a tudat, hogy odaát Krisztus 
vár ránk, fénnyel árasztja el a legsö-

tétebb útszakaszokat is. Evilági éle-
tünket nem kell csüggedten és keserűen 

járnunk: bármennyire is fárasztó az út, ha-
zafele tartunk. A mennyei otthonban pedig Ő vár 
bennünket.       
   Tehát ez az ünnep is a boldogságunkat akarja 
szolgálni. Jézus maga mondta a kételkedő Ta-
másnak: boldogok, akik nem látnak, és hisznek. A 
mi mennyei Urunk ránk gondolt, amikor ezt mond-
ta! Mennybemenetelével elkezdődött az a kor-
szak, amit a hit korszakának nevezünk. Jézust 
ugyan nem láthatjuk saját szemünkkel úgy, ahogy 

egykor a tanítványok látták. Nem is beszélhetünk vele 
úgy, ahogy az ő kortársai beszélhettek vele. Mégis, pon-
tosan azért, mert a mennyek országában van, 
mindannyiunkhoz egyformán közel van.  
   A mennyek országát ne valahol a csillagok fölött keres-
sük. A mennyek országa itt van egészen közel hozzánk. 
Jézus egykor így mondta: Isten országa tibennetek van. 
Luther Márton szavaival élve: Jézus közelebb van hoz-
zánk, mint a saját ingünk. Mivel Ő a mennyek országá-
ban, azaz Isten láthatatlan, szellemi világában van, lako-
zást vehet bent, a mi szívünkben is. Így válik valóra ígé-
rete: Én tiveletek vagyok minden napon a világ végeze-
téig. A föld bármelyik pontján lennénk, Krisztus velünk 
van. Hát nem elegendő ok ez az ünneplésre?                                
                                                                   Veress László 

   Kevés olyan alkotás van, amelyik egyszerre az angol irodalom klasszikusa és ugyanak-
kor a 17. század végétől kezdve egyik legnépszerűbb hitépítő olvasmány is keresztyének 
körében. Volt olyan idő Angliában, amikor három könyv legtöbb középosztálybeli család 
otthonában fellelhető volt: az 1611 -es kiadású Biblia, Milton Elveszett paradicsoma és 
Bunyan  A zarándok útja. A „vallási képzelet népi eposzának" is nevezett mű missziós 
kiadványként még a muzulmánok, az amerikai indiánok körében is nagy hatást gyakorolt. 
   John Bunyan (1628-1688) az üstfoldozó prédikátor művének első részét a börtönben 
írta. Oly sikeres volt ez, hogy az író halála előtt tizenhárom kiadást is megért. A könyv 
alapeszméje az a gondolat, hogy a hívő ember e földi életében végeredményben idegen 
és zarándok (Zsid. 11, 13), mert a testi életében is egy szellemi életutat jár be. Így a za-
rándokság a keresztyén létforma egyik legkifejezőbb bibliai metaforája lett, „mert nincsen 
itt maradandó városunk” (Zsid. 13,14).  
   A zarándok útját a kiváló költő és Shakespeare-fordító Jánosházy György új átültetésé-
ben bocsátja közre a Koinónia Kiadó. Bunyan üdítően egyszerű prózai nyelvét és a költői 

betéteket egyaránt hűen és élvezetesen adja vissza mai 
magyar nyelven a fordító.  

                                                                            Dr. Fabiny Tibor, egyetemi tanár OOOlvaslvaslvasóóó 



Mária és Márta magazin 3. 

Tóth-Máthé Miklós 
 

Az „Aranykonfirmáció” 
 
 
   Kettesben maradtam a csönddel — mondogatta az 
öregember, ha néha megkérdezték a hogyléte felől, és 
ilyenkor sóhajtva legyintett. A felesége jutott eszébe, aki-
vel már nem érhették meg az aranylakodalmat, pedig 
csak két év hiányzott volna addig. „A hűtlen — gondolta 
az öregember, amint egy hajnalban hiába költögette —, 
hát nem megcsalt a halállal." 
   Azóta nem igen lelte helyét a nagy régi házban, a por-
tán, és ha a tél be is szorította, az első melegebb tavaszi 
nap már ott találta a határban. Mintha távolba szökött 
ifjúságát kutatná ezeken a kirándulásokon, ahogy gö-
csörtös meggyfabotjára támaszkodva figyelte a felcsepe-
redő „életet". Néha markába fogott egy rögöt, szétmor-
zsolta, és a tapintásától meg a szagától úgy érezte: még 
a vér is gyorsabban lüktet az ereiben. „Jól tartják — álla-
pította meg elismerően —, úgy látszik használt neki az 
a... na mi is... ?" — Eltűnődött a tápszer nevén, amit a 
múltkor említett neki az elnök, aztán megunta a motozást 
a fejében. — „Kitalálnak ezek már mindent. De nem baj, 
ha jó a földnek, csak etessék vele." 
   Május volt már, gyöngyvirág illatát lengette a szél, ami-
kor az öregember egyik este hazafelé tartott. Aztán a vi-
rág illatába friss mész szaga keveredett, olyan erősen, 
hogy az öreg megállt, körülnézett. Ritkán érezni ma már 
ilyesmit. Az új házakat színezik, festik, csak a régi vá-
lyogfalúakon otthonos a meszelő, és „divatos" még a 
tiszta fehér. 
   — Mi az Julis — szólt oda Kovácsnénak, aki szegről-
végről rokona is volt —, tán vendéget vártok, hogy így 
szépítkezel? 
   — Ejnye, Miska bácsi — mondta az asszony pihenve 
egy percet a meszelésben —, elfeledkezett róla, hogy 
Pünkösd lesz? 
   — Pünkösd? 
   — Az, hát. Annak a hetében járunk. Megkéstem kicsit 
a meszeléssel, de szeretném bepótolni, azért az igyeke-
zet. 
   Az öregember bólintott, aztán tovább indult a 
meggyfabotja után. „No lám — gondolta — Pünkösd. Ha 
nem említi ez a Julis nekem bizony kiment volna az 
eszemből. Pedig szent igaz, hogy húsvét után az követ-
kezik. De minek is az ünnepe az?" 
   Sosem volt „templomos ember", talán ha legény-
korában látogatta sűrűbben az Isten házát. Akkor sem a 
hite, inkább a szíve vitte oda későbbi feleségének a ked-
véért. Azóta temérdek harangkondulás hívogatta hiába, 
és a templom belseje csak úgy sejlett fel az emlékezeté-
ben, mint megsárgult fotográfia egy régen kihúzott fiók-
ból. 
   Hanem a Pünkösd, nem hagyta nyugodni. Törte a fe-
jét, de semmi sem jutott róla az eszébe. Csak az, hogy 
ünnep. Olyan mint a Karácsony meg a Húsvét, de azok-
ról legalább tudta, miért ünneplik. Akkor ment volna Jé-
zus a mennybe? — tette fel önmagának a kérdést, mert 
valami ilyesmi motoszkált a fejében, de csak nagyon bi-
zonytalanul. Már azon volt, hogy átmegy a szomszédba, 
és érdeklődik Hangánétól, aki minden vasárnap a temp-

lomban ült, de később elhessentette ezt a gondolatot. „
Hogyne — dohogott bosszankodva —, még elszajkózná 
másoknak is, aztán csak derülnének rajtam. Nem tudom, 
hát nem tudom, majd alszom rá egyet, hátha reggelre 
eszembe jut." 
   De reggel is csak hiába keresett az emlékezetében. 
Megint a mennybemenetel jutott az eszébe, még látta is 
Jézust felemelkedni a tanítványok köréből, szép szomo-
rú szeme volt, akár a festményeken. 
   Amikor szokott sétájára hívta a határ, a parókia előtt 
kicsit tétovázott, majd egy hirtelen elhatározással be-
ment. A fiatal papot meglepte a látogatása. Csak az öreg 
feleségének a ravatalánál találkoztak, se előtte, se utá-
na. Templomban még egyszer sem látta, amióta a gyüle-
kezetben szolgált. 
   — Azért jöttem — kezdte az öregember, ahogy elhe-
lyezkedett a karosszékben, és körülnézett a könyvekkel 
zsúfolt irodában —, mert... hogy is mondjam... lenne itt 
nekem egy problémám. 
„Ez jó — gondolta —, ez olyan hivatalosan hangzik, és 
nem árt ha kellőképpen előkészítem a dolgot." 
   — Miben lehetnék a segítségére? — kérdezte a pap, 
és arra számított, hogy valamilyen világi, esetleg jogi 
problémában akarja tanácsát kérni az öreg. 
   — Tessék már mondani — nézett a papra az öregem-
ber —, ugye most Pünkösd jön? 
   — Igen, az következik. 
   — Csak éppen... tetszik tudni... ezzel vagyok én baj-
ban. 
   — Ezt meg hogy értsem? 
   Az öregember pillantása végigbotladozott a szobában. 
A nyitott ablakon orgona illatát kergette 
be a szél. „Mennyire szerette ezt a virágot — jutott eszé-
be a felesége —, ilyenkor Pünkösd táján, már vázában 
állt az asztalon, ő biztosan tudta, amit én nem.  
 

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK – KONFIRMÁCIÓ  
 

Az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepét mi 
magyarok Áldozócsütörtöknek nevezzük. A szó 
második felének eredete egyértelmű, hiszen ez az 
ünnep húsvét után 40, illetve pünkösd előtt 10 
nappal van, s ez a nap mindig csütörtökre esik. A 
szó első fele pedig abból a régi katolikus hagyo-
mányból ered, hogy ezen az ünnepen lettek a 
gyermekek első-áldozók.  
   A konfirmáció bevezetésével református egyhá-
zunkban sokfelé gyakorlat lett az áldozócsütörtöki 
konfirmáció. Nem vált mindenütt alkalmazott 
szokássá, de a Kárpát-medence minden részében 
gyakori volt. 
 A 90-es évek elején volt egy találkozója a Kárpát-
medencei református egyházmegyék elnökségei-
nek. Akkor szinte minden esperest megkérdeztek: 
van-e olyan gyülekezet az egyházmegyéjében, ahol 
áldozócsütörtökön konfirmálnak? Nem tudtak ró-
la. Ettől persze 1-2 helyen még előfordulhat ma is.  

folytatás az 5. oldalon 
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   Márták és Máriák (18.) 
 
   Gerendkeresztúr régi település, a főúton levő 
Aranyosgerendtől 7 km-re fekszik. Nevét először 1289-
ben olvashatjuk, amikor IV. László Gerendi Miklósnak 
adományozza a csatában tanúsított vitézségéért. 1332-
től önálló egyházközség. 1848 előtt lakóinak tekintélyes 
része nem jobbágy, hanem szabad magyar. Az osztrák 
és román katonák 1848 novemberében 75 embert ke-
gyetlenül legyilkoltak, a falut kirabolták.  
A falu templomát 1856-ban építették újjá, csak a tornyot 
hagyták meg a régi épületből. 
   A hívek száma most 350. Ide tartózik még a 120 lelket 
számláló Hadrév. A lelkész mindkét helyen, minden va-
sárnap tart istentiszteletet, a hadrévieknél jobb a temp-
lomlátogatás, adakozás. Pár kilométerre fekvő tanyákon 
is laknak hívek, akik időnként bejárnak templomba. 
   A gazdasági épületek, a templom jó karban vannak, a 
lelki egyház szorul odaadóbb gondozásra. Évekig nem 
működött nőszövetség, ifjúsági csoport. Az utóbbi évek-
ben kezdenek összegyülekezni az asszonyok a lelkészi 
irodában, hetente-kéthetente. Bibliamagyarázat, egész-
ségügyi tanácsadás, természetgyógyászati előadások 
hangzanak el, megbeszélik ügyes-bajos dolgaikat. A 
szülők és az egyház által közösen adományozott kará-
csonyi csomagokat az asszonyok készítették el a gyere-
keknek. Részt vettek az istvánházi nőszövetségi konfe-
rencián, ahonnan nagy örömmel jöttek haza a kedves 
fogadtatás, az érdekes előadások és a tartalmas együtt-
lét után. Szeretnének a gyerekeknek egy kis színdarabot 
tanítani, ahol alkalom nyílna a közös munkára, együttlét-
re. 
   Nem szervezett, de falun hagyományos módon láto-
gatják a betegeket, elhagyottakat, nemzetiségi hovatar-
tozástól függetlenül. Nagyon jó a viszony a többségiek-
kel, sok a vegyes házasság, de mindenki megőrzi vallá-
sát. Ennek ellenére a gyermekek hibásan beszélnek ma-
gyarul. Óvoda és V-VIII osztály román nyelvű, az I-IV 
osztályban még anyanyelvükön tanulhatnak. 
   A gerendkeresztúri nőszövetségi élet fellendülését se-
gíthetnék a szomszédos falvakban, különösen az 
Aranyosgerenden jól működő szövetséggel való szoro-
sabb kapcsolat.  
 
   Marosludas kisváros a Marosvásárhelyről Kolozsvárra 
vezető úton. Neve először 1333-ban fordul elő egy 
Szengyel és Marosbogát közötti határjárás alkalmával. 
Az 1848-as pusztítás után a lerombolt, felgyújtott udvar-
házak körül elterülő igénytelen viskók látványa fogadta 
az arra járót. Fellendülését a Maroson való gabona- és 
faszállításnak köszönhette. A XX. század második felé-
ben az erőltetett iparosítással a lakosság felduzzadt.  
   A nőszövetség népes és lelkes. Minden hónapban bib-
liaórán vesznek részt, utána két vállalkozó szellemű asz-
szony előadást tart a magyar történelem fontosabb ese-
ményeiről, a magyar mondákról, legendákról. Rendsze-
resen részt vesznek a konferenciákon, jó kapcsolatot tar-
tanak a szomszédos nőszövetségekkel, szeretetvendég-
séget szerveznek. A női világimanapot együtt ünnepelték 
más felekezetű testvéreikkel, fogadták és 
Mezőkölpénybe vitték a nőszövetségi zászlót. Kézimun-
káikból kiállítást rendeznek, évente kétszer meglátogat-

ják a gezsei elmegyógyintézet betegeit. 
   Vannak a ludasi nőszövetségnek olyan munkaterületei, 
amelyekkel máshol nem találkozunk, például a világhá-
borúban elesett katonák sírjainak gondozása. Tizennégy 
sírt tartanak számon, s ezeket nemcsak alkalomszerűen, 
hanem rendszeresen ápolják is.  A presbiteri körzetek-
ben 2-3 nőszövetségi tag rendszeresen látogatja az itt 
lakó időseket, betegeket, kismamákat. Együtt imádkoz-
nak, igét olvasnak, beszélgetnek, ha szükséges, anyagi-
akkal is támogatják őket. Az állandó ápolást igénylő be-
tegek számára felnőtt pelenkára lenne szükségük, szíve-
sen vennék más gyülekezetek támogatását. A körzeteket 
látogató önkéntesek először mindenkit felkeresnek, az-
tán a rászorulókat, akiknél gyakran a gyógyszer árába is 
bepótolnak. Szegény, támasz nélküli fiatalasszonynak 
babakocsit, ruhát, gyermekcipőt visznek, gyerekeknek 
tanszereket, árváknak konfirmáló ruhát. A kórházban 
fekvőkről sem feledkeznek meg, akik hálásak a lelki és 
anyagi segítségért. 
Imahéten ebédet főznek, a szolgáló lelkipásztort virág-
gal, kézimunkával ajándékozzák meg, vendégpalástot 
varrattak. Karácsonykor egyik áldozatkész asszony nagy 
mennyiségű töltött káposztát főzött, kalácsot sütött, s 
szétosztották a szegényeknek.  
   A sokféle segítségnyújtás pénzbeli alapja a diakóniai 
persely és a nőszövetségi bibliaórákon összegyűlt ado-
mány, belső indítéka a figyelmesség és az aktív szeretet, 
Krisztus tanítását követve: ”egymás terhét hordozzátok, 
és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal. 6,2) 

                                                                                        
Tatár Mihályné 

 

Gyülekezeti élet Marosludason  

Füle LajosFüle LajosFüle LajosFüle Lajos    
Ki Vele járKi Vele járKi Vele járKi Vele jár 

Ki Vele jár, az meg nem szégyenül, 
Nem védtelen és nem is úttalan. 
Ki Vele tart, az soh’sincs egyedül, 
Mindig a legjobb társaságban van.  
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Miért, hogy erről sohasem beszélgettünk?" 
   — Nehéz erről szólni, tisztelendő úr — mondta az 
öregember, miután tekintetét ismét visszaterelte a pap-
ra —, de az igazságot elhallgatni, még ennél is nehe-
zebb. Az igazság meg az, hogy én bizony már elfelejtet-
tem, miért is ünnepeljük a Pünkösdöt. Hát ez lenne az a 
probléma, ami idehozott. 
   Megkönnyebbült, ahogy kimondta, sőt még valami győ-
zelem-félét is érzett ott belül: lám, meg tudta tenni, nem 
röstellte a tudatlanságát. Aztán már figyelmesen hallgat-
ta a papot, aki részletesen elmagyarázott neki mindent, 
amit a Pünkösdről tudni kell. Beszélt a tanítványokról, 
akik Krisztus mennybemenetele után egyedül maradtak, 
félelemben, kétségek között, amíg az ígért Szentlélek 
csodálatos eljövetele hitben fogant bátorságot kölcsön-
zött nekik a Mester munkájának folytatására, az anya-
szentegyház lelki „alapkövének" letételére. Végezetül 
felolvasta az ide vonatkozó bibliai részt is. 
   — Köszönöm a felvilágosítást — állt fel egy jó félóra 
multán az öregember, és amikor elbúcsúzott a paptól, 
olyan érzéssel hagyta el a parókiát, mint aki újra meg-
konfirmált. „Aranylakodalom helyett, aranykonfirmá-
ció" — gondolta —, bizony ilyesmi történhetett most ve-
lem". 
   Pünkösd vasárnapján korábban kelt mint egyébként. 
Izgatott volt, mintha utazáshoz készülődne. Nincs mesz-
sze pedig a templom, mégis úgy érezte nagyon hosszú 
út vezet el odáig. Indulás előtt szedett egy csokor orgo-
nát, és elrendezgette a vázában, „így ni — helyezte el az 
asztalon —, hiszen most biztosan ő is így tenne. Hadd 
illatozzon itt egy kis hajdani tavaszt, régi pünkösdi ifjú-
ságot." 
   A templomba utolsóként ment be. Beült hátul egy üres 

padba a „legények karzata" alatt. A meggyfabotját odatá-
masztotta maga mellé. Legalább nem jöttem egyedül — 
simított végig rajta és tekintetével az ünneplőbe öltözött 
emberek között ismerős arcokat keresett. Megritkultak 
már nagyon, mégis úgy érezte sokkal találkozik. Hiszen 
elég volt csak arra nézni, ahol az apja helyét tudta, meg-
jelent előtte rögtön. Felsejlettek még a mozdulatai is, 
amint a zsoltáros könyve mellől kihúzta a tokból, és fel-
tette az „okuláréját". Az apja mellett most is ott „ült" az 
öreg Kovács Kálmán, aztán Kiss Péter, Juhász Bálint, 
Kóródi Ignác, Varga Sándor... Mind ott „ültek" most is, 
hiszen nem változott itt semmi. 
   Az asszonyok sora felé tekintett, és akkor szőkén, fia-
talon, kék szeme fölött kicsit ferdén ívelt szemöldökkel — 
ahogy valamikor nagyon régen — megpillantotta a fele-
ségét. Ott, valahol a hatodik sor közepén. Kik is „ülnek" 
mellette? Csetneki Bori? Nagy Róza? István Etelka... ? 
                              „E pünkösd ünnepében,  
                              E pünkösd ünnepében,  
                              Zeng nyelvünk dicséreti  
                              Mert az Úr Szentlelkében,  
                              Mert az Úr Szentlelkében,  
                              Híveit részelteti..." 
   Hallgatta a régről ismerős éneket, és valami eddig is-
meretlen, szokatlanul jó érzés kerítette hatalmába. Per-
cek alatt évtizedek tűntek el nyomtalanul az időben, 
messzire röpítve korát, a magányát, megkopott szívét, 
hogy jótékony maradékul hagyják itt neki az érzést: jó 
most itt, békés, otthonos. 
„Mert az Úr Szentlelkében híveit részelteti..." — sóhajtot-
ta el az ének két sorát, és önkéntelenül bólintott erre. 
Úgy érezte, hogy annyi otthontalan év után, végre ismét 
hazatalált az övéihez. 

Szerepeink és küldetésünk 

Hogyan élem meg presbiteri 
szolgálatomat? 

 
   Mikor néhány évvel ezelőtt megkérdeztek, hogy elvál-
lalom-e a presbiteri szolgálatot, egy kicsit megijedtem. 
Nem mertem sem igent, sem nemet mondani.  
Féltem a felelősség súlyától, de féltem kibújni is alóla. 
   Eleinte nagyon kínos (nehéz) volt a presbiteri gyűlése-
ken részt venni. Mindig az volt bennem, hogy mit kere-
sek én fiatalon és nő létemre itt, az érett korú, bölcs férfi-
ak között. Sokáig meg sem mertem szólalni. De hálás 
vagyok azért, hogy ezt soha egyetlen presbitertársam 
sem éreztette velem. Így ezek a szorongásaim lassan 
elmúltak. Ma már ez a része sokkal könnyebb. Ellenben 
az a félelmem, hogy vajon jól végzem a dolgom, és mi 
az Isten véleménye róla, nem múlt el, és talán nem is 
kell, hogy elmúljon. 
   Bevallom, sokszor úgy érzem, nem tudok eleget tenni 
ennek a feladatnak, mivel még más elfoglaltságom is 
van: munkahely, család. Emiatt gyakran lelkiismeret 
fúrdalásom van, és szégyenlem is magam. Már sokszor 
gondoltam arra, hogy tisztességesebb lenne lemondani, 

de aztán megértettem, hogy ezzel nem oldok meg sem-
mit, mert amit az Úr rám bízott – tudniillik, hogy beszéljek 
másoknak Isten szeretetéről, irgalmáról, igazságáról – ez 
alól nincs kibúvó, akár presbiter vagyok, akár nem! Sőt, 
presbiterként egy kicsit könnyebb az embereket elérni, 
mert csak úgy idegenként nehezen kopoghatok be vala-
kihez  és mondhatom, hogy olvassunk el egy igét a Bibli-
ából és beszélgessünk, de mint körzeti presbiter, már 
ismernek, szívesen fogadnak és nem utasítanak vissza. 
   Egy másik szolgálat, amit szívesen végzek, a 
konfirmandus fiatalok kikérdezése. Nagyon szeretek ve-
lük lenni. Néha, amikor marad időnk, jókat szoktunk be-
szélgetni, amit úgy érzem, ők is szeretnek. 
  Nemcsak teher és felelősség a presbiteri szolgálat, ha-
nem sok szép oldala is van! Ha meglátogatok egy-egy 
családot, ha sikerül valakit megvigasztalni, az nekem is 
jó, és öröm van a szívemben. Azt írja a Példabeszédek 
11,23: „… aki mást felüdít, maga is felüdül.” 
   Végezetül még annyit, hogy nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy Isten feladatot bízott rám. Noha úgy érzem, 
tökéletlen és képtelen vagyok e munka végzésére, az Úr 
ennek ellenére még nem állított félre – ez alázatban tart. 
És jól van ez így, különben hajlamos lennék az elbizako-
dottságra.  

                               Nagy Edit, Marosvásárhely X. 

folytatás az 3. oldalról 
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Küzdelmes élet 
 
   Egyedül lakik szép, tágas lakásában özv. Gruja 
Farkasné Barra Katalin. Korát meghazudtoló szellemi, 
testi frissességben, mosolygósan. Jó emlékezőtehetség-
gel, mesélőkedvvel beszél élete folyásáról. 
 
   Nyárádszentbenedeken születtem 1919-ben, édes-
apám jegyző volt, négyen nőttünk fel, testvérek. Nagy-
anyám kívánságára kerültem a székelyudvahelyi képző-
be 11 évesen. Sokat sírdogáltam eleinte, de Isten akara-
ta volt, hogy ott tanulhattam, mert ott találtam meg az 
életem célját. Később nem gyakoroltam a tanítói hiva-
tást, de a kiváló tanárok, az iskola légköre meghatározó 
volt. Gábri néni, az igazgatónő, nagyon szeretett, támo-
gatott. Kaptam egy remek osztályfőnököt, Molnár Margi-
tot. Főtornász voltam, s a szívembe férkőzött Csathó Jo-
lán. Kiváló rajztanárunk volt, Haáz Rezső. Osztálygazda 
voltam, csapatvezető. Hatodikos koromban kaptam egy 
levelet édesapámtól: „Szedd össze a holmidat, búcsúzz 
el kedves tanáraidtól, nem tudunk tovább taníttatni, kell a 
pénz a testvéridnek.” Elvittem a levelet Gábri néninek, ő 
írt édesapámnak, nem tudom, hogy mi lehetett abban a 
levélben. Húsvétkor nagyon beteg lettem, az egész ta-
vaszt végigfeküdtem, de nem akartam évet veszíteni. 
Nagyon legyengültem, de arra gondoltam, olyan fiatal 
vagyok, nem akarok meghalni. Édesanyámtól kértem a 
Bibliámat, amit Nagy András bácsitól kaptam, s azt az 
igét olvastam: „Érett korban térsz a koporsóba.” Magam-
hoz öleltem a Bibliát, s azt mondtam: „Édes Istenem, én 
akkor az életem neked áldozom!” Gyönyörű tavasz volt 
és én rohamosan kezdtem gyógyulni. Olyan gyenge vol-
tam, hogy a fejemet a kezemmel megtámasztottam, úgy 
tanultam. Sikerült a vizsgám, s mikor kezdődött az iskola 
a szüleim visszaengedtek.  
    Osztálytársam volt Gruja Tuti, az ő testvére, Farkas 
került Nyárádszentbenedekre.  
Írta édesanyám: „Megsirattuk Nagy Andrásékat, akik Ko-
lozsvárra mentek, az új papot a határnál várta a gyüleke-
zet, köszöntötték, s addig szólt a harang, amíg felért a 
parókiára.” A karácsonyi vakációban üzente a lelkész, 
hogy menjek segíteni a karácsonyfát díszíteni, aztán 
húsvétkor én végeztem a kántorizálást. Én választottam 
az énekeket, az egyik az volt: Itt van szívem. Mikor kijöt-
tünk a templomból, az egyik idős presbiter megjegyezte, 
hogy fájt nekik, mert a megjavított papilak ott állt üresen, 
de ezután lesz lakója, mert a tanítókisasszony azt ját-
szotta, hogy itt van szívem. 
   De nekem a férjem sohasem udvarolt, mindig csak 
szurkált. Járt apukához beszélgetni, jól megértették egy-
mást. Aztán egy nap azt kérdezte, hogy szeretnék-e 
papné lenni? Igent mondtam, megkérte a kezem apuká-
tól. Megvolt az esküvőnk, nem engedett tanítani.   1940-
ben született Réka, 1941-ben Zsombor, 1948-ban Sza-
bolcs. Jött a háború, menekülés. 1947-ben a férjemet az 
elsők között letartóztatták. Vásárhelyi János püspök úr 
jól volt Groza Péterrel, beszélt az érdekében, 3 hónap 
után hazaengedték. Akkor született a harmadik gyerme-
künk, mondtam, ezt Isten adta a kiszabadulására. A kö-
vetkező évben ismét elvitték, volt 5 hadbírósági tárgyalá-
sa. A vád az volt, hogy az 1940-es években több románt 
áttérített reformátusnak. Nagyon féltem egyedül a 3 gye-

rekkel, apukáékat kitelepítették. Minden éjjel döngették 
az ajtót, hogy menjünk el. A feljelentő a tanító volt, aki 
beállt a pártba, és ezzel akart bizonyítani. Az utolsó tár-
gyalás Marosvásárhelyen volt. A faluból 14 románt vittek 
tanúnak. Bementem én is a városba, megálltam velük 
szemben, kezet fogtam velük. Az egyikük az osztálytár-
sam volt. Még te is? – kérdeztem. Megcsókolta a keze-
met, hogy soha életében nem ártana a tiszteletes úrnak, 
s a többiek sem. Mind a 14-en védték, jobban, mint az 
ügyvéd. Felmentették, hazajött, de nagyon le volt gyen-
gülve. Újra feljelentették, s akkor az volt a parancs, hogy 
hagyja el Maros megyét. Mikor költöztünk, az egész 
presbitérium ott volt, segítettek.    1950-ben mentünk 
Olasztelekre, ott voltunk 1970-ig. Ott is állandóan jöttek 
az inspektorok, üldözték. Én kántor lettem. Jól lehetett a 
gyülekezetben dolgozni, jó szellemi színvonalon voltak. 
Csak irtó szegények voltunk, jött a pénzbeváltás, a kol-
lektivizálás, a gyerekek taníttatása. A hívek nagyon sze-
rettek, mi ott tejet, vajat nem kellett vegyünk, vasárnap a 
tányér süteményt is hozták. Gyülekezeti énekkart szer-
veztünk, voltak nagyon szép ünnepélyeink. Olyankor so-
kan voltak a templomban, máskor nem igen jártak. Na-
gyon gyümölcsöző volt a családlátogatás. Megtudtuk, hol 
van beteg, vagy családi baj, oda ketten, karonfogva 
mentünk. Családokat békítettünk össze, haldoklókat vi-
gasztaltunk. Ahova bementünk, odagyűlt a rokonság, 
beszélgettünk, megnyíltak a szívek. 
   A férjem sokat betegeskedett, trombózisa volt, de soha 
nem beszélt arról, hogy a börtönbe verték, vagy mi tör-
tént vele. Sokszor helyettesítettem, megírtam a prédiká-
ciót, Farkas kijavította, s vasárnap az orgonától elmond-
tam. A hívek abba is beleegyeztek volna, hogy a püspök 
engedélyével addig helyettesítsem a férjemet, ameddig a 
kisebbik fiunk elvégzi a teológiát, de ő gyógyszerész lett. 
   Miután nyugdíjba jöttünk, száznál is több levelet, üd-
vözletet kaptunk az olasztelekiektől. 
 Nyárádszentbenedekről is többször bejöttek, kivittek, 
versenyeztek, melyiket látogassuk meg. 
   Mióta Farkas meghalt, egyedül élek, a lányom minden 
nap küldi az ebédet, gondoskodik rólam, a nagyobbik 
fiam Szentkeresztbányán, a kisebbik Németországban 
lakik. Sokszor gondolok vissza az elmúlt évtizedekre, a 
közös, nehéz, de szép életünkre, a sok kedves emberre. 
                                                                   Tatár Mihályné 
 

özv. Gruja Farkasné családjával, 1966 



Mária és Márta magazin 7. 

 
 Családban vagy azon kívül, mindannyiunknak vannak 
tapasztalatai, élményei, vagy legalább elképzelései arról, 
hogy milyen családban lenne jó élni. Általában sokat 
tudunk beszélni és vitatkozni ebben a témában, de a 
családunkban a családunkról már kevesebbet… Éppen 
ezért igen fontos, hogy ösztönzést kapjunk a őszinteség-
re a családról való tartalmas gondolkodásban. Minden-
nek az lehet a gyümölcse, hogy ennek                                 
a „megismerésnek” és „megértésnek” birtokában megfe-
lelően változni, cselekedni tudjunk, és érdemben segít-
séget nyújtani. Sokan bizonytalanok, vagy erősen érzik 
saját családi helyzetükben a hiányosságokat, és a gya-
korlat területén szívesebben átengedik az elsőbbséget 
másoknak a segítségnyújtásban, a véleményalkotásban. 
De nem szégyen felvállalni a hiányosságokat és meg-
osztani másokkal a tapasztalatokat. Hasznos lehet egé-
szen hétköznapi dolgainkról együtt beszélgetni és eltávo-
lodni a megkövesedett hagyományoktól. Egészségesen 
mérlegelni, megtartani, ami a jelenlegi társadalmi körül-
mények között is használható, és változtatni azon, amin 
muszáj. 
   A kiindulópont itt és most mindenképpen az, hogy a 
házasság, a család: kincs, érték a hit szemszögéből. A 
házasság nem más, mint Isten szeretetének kivetülése. 
A szerelemtől a szexualitásig, az együtt örvendezéstől, 
az együtt szenvedésig minden Isten ajándéka, de benne 
rejlik ugyanakkor Isten számunkra felfoghatatlan logikája 
is és éppen ezért mi ezt is elronthatjuk csupán a magunk 
feje szerint gondolkodva. A keresztyén közösségnek (az 
anyaszentegyháznak) értékes mondanivalója van a há-
zasságról, a család fontosságáról, megtartó erejéről, és 
szükséges, hogy egymásra találjanak ezekben a kérdé-
sekben férfiak és nők.  
   „Hogyan működik a család? – pontosan nem tudjuk.” – 
mondja dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológus-
családterapeuta. Vagyis olyan bonyolult egymásraható, 
kölcsönhatásos folyamatról van szó, amelyet nem lehet 
pontosan nyomon követni. Minthogy minden ember más, 
egyedi és megismételhetetlen, ugyanúgy a kapcsolatuk-
ból létrejövő közösség is egyedi önmagában. Nincsenek 
ideális család-modellek, házasságok, éppen ezért nem is 
gondolhatunk receptekre. De megtalálhatjuk az irányadó 
táblákat a házassággal és családdal kapcsolatos kérdé-
sekben közösen gondolkodva a Szentírás fényében, 
konkrétan egyéni vagy mások példáján okulva. 
   Minden esetben, amikor megérteni vagy éppen segíte-
ni akarunk családi kérdésekben, a legfontosabb leszö-
geznünk saját magunk számára a tájékozódási pontot. 
Vagyis, hogy bárkit ne a saját történéseink, avagy           
„mércénk” szerint akarjunk megérteni. Mi nem lehetünk 
mérce a másik számára. Partner a keresésben, de nem 
viszonyítási példa. 
   Hogyan működik a család?  Több szemszögből is 
szükséges ezt a kérdést megválaszolni. Éspedig a fel-
menők befolyása (azaz ha egy férfi és egy nő egybekel 
akkor két család „házasodik össze” – generációkon át 
kialakult szokások akarva- akaratlanul befolyásolják az új 
család életvitelét), a kapcsolatok milyensége 

(szabályok, együttműködési készség, a feszültségek ke-
zelésének módja, konfliktusok és azokkal való megküz-
dés, a határok kialakítása egymás között és más csalá-
dok fele), milyen céllal működik egy család (szeretetet 
adni és kapni, az egyéni erősségeket és gyengeségeket 
megismerni és azokat kezelni, az személyes ember-
világ-istenkép kialakítása). A legfontosabb, hogy házas-
ságban/családban élőként megtaláljuk a magunk egyedi 
és egyszeri létformáját. Ebben segíthetnek nekünk a 
család-munkában jártasok (lelkészek, pszichológusok, 
orvosok, szociális-munkások, pedagógusok, stb.) 
   Egyelőre a nemekhez kötött szerepek kérdését vizs-
gáljuk. Valójában konfliktusaink arra tanítanak, hogy fel-
ismerjük valamennyien lojálisak (hűek) vagyunk szüle-
inkhez, ahhoz, amik ők voltak, és amit mellettük átéltünk. 
Mindig meghatározó ez számunkra, akkor is, ha éppen 
nem szerettük, amit bennük láttunk, ha utáltuk, amit egy-
mással és velünk tettek. Amikor kezdünk megbirkózni 
ezzel a nemcsak házasságunkat, de egész felnőttségün-
ket meghatározó családi örökséggel, felvetődik a kérdés: 
Hogyan őrizzük meg „szüleinkből” mindazt, ami jó 
volt, hogy ugyanakkor képesek legyünk kialakítani 
egy újfajta életet, újfajta családot? Hogyan lehet 
egyensúlyozni a régi családhoz való hűség és a vál-
tozás igénye között?  
   Amikor megházasodunk, úgy gondoljuk, hogy olyan 
családot fogunk létrehozni, ami jobb és boldogabb lesz 
annál, mint amelyben felnőttünk. Tulajdonképpen megér-
demeljük, hogy elérjük ezt a célt, de ennek érdekében 
bölcs dolog tanulmányozni és kérdőre vonni a múltunkat, 
nehogy megismételjük azt. Vagyis életünk bármely as-
pektusát akarjuk megváltoztatni, kivédhetetlenül szem-
bekerülünk szüleink hatásával. Akár szerettük őket, akár 
nem, hozzájuk, a világról szóló tanításukhoz állhatato-
san, és gyakran öntudatlanul is hűek vagyunk. Minden 
egyes kapcsolat magvában megtaláljuk ezt, az első él-
ményeket kialakító személlyel folyó gyötrelmes harcot. 
   Próbáljunk a továbbiakban – egyedi példákon keresz-
tül – együtt gondolkodni ezekben a kérdésekben. 

                                                                                                  
Becsky Borbála, pasztorálpszichológus  

 
                                                                                         

Bensõséges, kitartó, avagy törékeny kapcsolataink 

Családról – hittel és reménnyel 
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A nyelveken szólás:  

kegyelmi ajándék, vagy hitetés? 

    A reklám világában élünk. Nemcsak az újságok meg a 
TV-műsorok vannak tele árucikkek és szolgáltatások 
ajánlgatásával, hanem (sajnos) ezt használják a keresz-
tyénség újabbkeletű csoportjai is. Az utcákon a jehovista 
szervezet kínálja színes propagandafüzeteit. A karizmati-
kus közösségek, a pünkösdisták, és a Hit Gyülekezete 
tagjai pedig látványos élménykeresztyénségükkel hatnak 
(prédikációba való bekiabálás, hanyattesések, extázis, 
stb.). Láthatjuk pl. a „vidám vasárnap” minden heti köz-
vetítésében. Nyilvánvaló, hogy az utóbbi évtizedekben a 
vallásos élmény növekvő hangsúlyozásával találkozunk. 
Egyre inkább azt tartják hitelesnek, ami az emberek él-
ményében történik. Legtöbben az 1. Kor. 12-ben felsorolt 
valamennyi kegyelmi ajándék elnyerésére törekednek, 
ezek közül a legismertebbek a gyógyítások és a nyelve-
ken szólás (teológus nyelven: glosszolália) adománya. E 
rövid bizonyságtételben ezzel az utóbbival foglalkozunk. 
Mindenekelőtt azt ajánljuk az olvasónak, hogy előzete-
sen figyelemmel olvassa el az Ap.Csel. 2. fejezetét, majd 
az 1. Kor . 12. és 14.-et. 
     Az Apostolok Cselekedeteiben ezt olvassuk:  
„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel és különféle nyel-
veken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta né-
kik, hogy szóljanak... Megdöbbentek és csodálkozva 
mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien 
Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mind-
egyikünk a maga anyanyelvén?” (Ap. Csel. 2: 4, 7-8). 
Innen kell kiindulnunk, mivel az itt említett pünkösdi meg-
nyilvánulás nem azonos az 1. Kor. 12. és 14. fejezetek-
ben említett „nyelvek ajándékával”. Az apostolok az első 
pünkösdkor nem ismeretlen nyelveken beszéltek, hanem 
azoknak a népcsoportoknak ismert nyelvén, amelyekhez 
szólottak. Erre az egyszeri és többé meg nem ismétlődő 
isteni ajándékra azért volt szükség, hogy a Krisztusról 
szóló evangélium minél gyorsabban terjedjen, s erre ki-
váló alkalomként szolgált, hogy az aratás ünnepére (ez 
volt ugyanis az Ótestamentum népének a „pünkösdje”) a 
Római Birodalom messzi tartományaiból is sokan felza-
rándokoltak. A csoda, amennyiben emberileg magyaráz-
ható, abban állott, hogy minden apostol más-más nyel-
ven beszélt, s így a hallgatóknak nem volt szükségük  
„magyarázóra”. 
   Hangsúlyozzuk: a nyelveknek ez a „pünkösdi” jelensé-
ge soha többé nem ismétlődött meg! Ha ezt a 2000 éves 
ajándékot ma is készen kapnánk, úgy a misszionáriusok-
nak nem kellene idegen nyelveket tanulniuk, amikor 
messzi országokba mennek Krisztus követségében. 
Azoktól, akik szerint a pünkösdi nyelvadomány mára is 
érvényes, szeretnénk megkérdezni: miért kell a hittérí-
tőknek hónapokat és éveket eltölteniük nyelvtanulással? 
   Az egykori korinthusi gyülekezetben egészen másról 
volt szó. Pál apostol (az 1. Kor. 14. bevezetésében) arra 
kéri a hívőket, hogy törekedjenek a szeretetre, buzgón 
kérjék a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófé-
táljanak. A prófétálás ugyanis a gyülekezetet építi, aki 
pedig „nyelveken szól” csupán önmagát építi. Mi volt a 
Korinthusban gyakorolt nyelveken szólás? Egy egészen 
különös jelenség. Valamely gyülekezeti tagot mintha el-

ragadta volna a nyelve, tagolatlan, suttogó, vagy dörmö-
gő hangokat hallatott, sóhajtott, nyögött, felsikoltott. S 
mindezt a gyülekezet közösségében tette. Zavaros, ösz-
szefüggéstelen, gyakran idegen nyelvből való, ismeret-
len jelentésű szavakat mormolt, vagy éppen kiáltott. A 
gyülekezeti tagok csak annyit érthettek belőle, hogy a 
beszélő felett a nyelve lett úrrá, s valami affélét sejtettek, 
hogy ez bizonyára a Lélek munkája, éppen mert olyan 
különös jelenség. 
   Pál apostol nem ítéli el a glosszoláliát, de azt mondja 
róla: ez a magánáhitat körébe tartozik. Ha istentisztele-
ten szólal meg, akkor ezt a „szólást” vagy maga az elra-
gadtatott, vagy valaki más meg kell hogy magyarázza. 
vagyis: közérthető nyelven tolmácsolni kell azt. Az apos-
tol azt is elmondja (1. Kor. 14, 18-19), hogy másoknál 
jobban tudott „nyelveken szólni”, de ezt a kegyelmi aján-
dékot nem vette igénybe. Sehol nem olvassuk, hogy az 
evangélum prédikálását érzelmi extázissal fűszerezte 
volna. Két szemléltetést használ. A zenét a dallam és 
ritmus teszi érthetővé. Ezek nélkül csak monoton hango-
kat hallanánk. Másik példa: a hadseregben a kürtös fel-
adata, hogy olyan „jeleket” adjon, amiket minden katona 
ismer. Ha a legénység nem ismeri fel a trombitaszót, mi 
a haszna az egésznek? Ugyanígy az öncélú nyelveken 
szólás, ha értelmét meg nem magyarázzák, csak értel-
metlen hangzavar, s az extatikus istentisztelet a kívülálló 
számára őrjöngésnek tűnik. 
Annak az üzenetnek, amelyet a keresztyén igehirdető-
nek át kell adnia a hallgatóknak, egyszerűnek, közérthe-
tőnek kell lennie. Egy olyan extatikus állapot, amely nem 
szolgálja a gyülekezet lelki épülését, bizonyosan nem 
Isten Lelkétől van; az nem más, mint hitetés! 

 Dr. Bustya Dezső 
 

 



  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁRD OSZKÁR: NYÁRBÁRD OSZKÁR: NYÁRBÁRD OSZKÁR: NYÁRBÁRD OSZKÁR: NYÁR    
Alig bírtuk, füve perzselte lábunk, 

de a tisztásig kellett menni még, 

fölöttünk, mint egy órjás rózsa kelyhe, 

éretten, égőn, fulladásig telve 

alig légzett a júliusi ég. 

E csenddel szemben lent a fűben, bezzeg, 

száz kórus zengett összevissza-dalt 

oly harsányan, hogy kutyám ráncos füllel 

és lógó nyelvvel bosszankodva dült el 

s szöcske után a levegőbe falt. 

Nem vette észre semmi, hogy profán nép 

mohón lesi, milyen belül a nyár, 

s mire egy víg szitakötő csodálva 

rájött, hogy létünk nem egy bizarr álma, 

beláttunk titkuk rejtekébe már: 

Megláttuk, hogy a szent elégedettség 

úgy abroncsolja át a telt nyarat, 

ahogy Isten aranyhordóját illő, 

s azt őrizvén minden fűszálból nyíl lő 

s minden ellenen diadalt arat. 

Népünnepély bukfencező hangyákkal 

volt ez s táncolt száz katicabogár, 

s az erdőszélről három nyúlfióka 

ágaskodón leste: be szép e móka, 

mellyel mulatja önmagát a Nyár. 

A tisztásig még három lépés kellett, 

de azt súgta egy mély parancs: elég! 

e varázshoz, mint órjás rózsa kelyhe, 

éretten, égőn, fulladásig telve 

csak ő méltó: a júliusi ég. 
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Június 8. Medárd napja  
 

Medardus frank származású katolikus püspök volt, és 
a gabona aratásának illetve a szüreti munka 
védőszentje a katolikus egyházban. Egyes helyeken 
fogfájáskor is az ő közbenjárását kérik. Frank neme-
sember és gallo-római anya gyermeke volt, 456 körül 
született és 33 éves korában szentelték pappá. 530-
ban püspök lett.  

A néphit szerint, ha Medárdkor esik, 40 napig esni fog, 
Ha Medárd száraz, 40 napos szárazság várható, de 
ez ellen tenni is lehet, mivel Medárd esővarázsló nap 
is. (E jelenségnek természettudományos okai vannak. 
Júniusra a szárazföld belső területei már jól fölme-
legednek, a meleg levegő fölszáll, és helyébe 
érkeznek a súlyosabb párás tengeri légtömegek, ezek 
meghozzák az esőket, zivatarokat.) 

 
Július 20. Illés, ószövetségi próféta napja.  
 
Időjárási megfigyelések szerint ezen a napon gyakoriak 
a viharok. Mennydörgéskor azt mondják, Illés szekere 
zörög. (A Szentírás szerint Illés próféta tüzes szekéren 
ment föl az égbe.) A mezőn ezen a napon munkati-
lalom volt, nehogy a villám csapjon valakibe a szabad 
ég alatt. Általában féltek ettől a naptól, mert gyakran 
fordult elő jégverés, vagy a vihar szétzilálta illetve fel-
gyújtotta a kazlakat. 
 

Augusztus 24. Bertalan napja.   

Megfigyelések szerint őszkezdő nap, ekkor vége a 
kánikulának. A halak már nem nőnek tovább, a 
szőlőben elszaporodnak a seregélyek. A Bertalan napi 
időjárásból az őszi időre következtetnek, az e napon 
köpült vajat betegségek gyógyítására használták.  

Pieter Brughel: Aratás (1565) 
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   Egy hajdani kastély – mai lakói 
 
   Marosvásárhelytől 18 km-re fekvő Marossárpatak fő-
terén még áll a Teleki kastély. Egykori pompájából 
mennyit örzött meg mára, volt tulajdonosai mesélhetnék 
el. 1967 óta gondozási központ működik az épületben, 
ennek köszönhetően többször felújították, javították. 
 

   A kerítés mögött 
    
    Kulcsrazárt vasajtón zörgetünk. Néhány beteg ott            
„lábatlankodik” a kapu körül, ki-kiles a lemezek közti ré-
seken. Kísérőm névszerint szólítja őket. A kapus új alkal-
mazott, nem ismeri  Kristóf Andreát. Míg bejelent az 
igazgatónőnek, a betegek körülvesznek bennünket, üd-
vözlik kísérőmet, simogatják, ölelgetik, örülnek neki, a 
maguk módján kérdezgetik, beszélgetnek vele. Andrea, 
gyereknevelési szabadsága miatt, az utóbbi évben ritkán 
járt be az intézetbe, de annak előtte másfél évig dolgo-
zott itt. Szociális asszisztens lévén, különböző képesség-
fejlesztő tevékenységeket vezetett. Gyöngyöt fűztek, fes-
tettek, rajzoltak, szárazvirágokból képeket készítettek, 
olvastak, kirándultak, táncoltak, zenéltek, színdarabot 
tanultak. Munkáiknak egy része az irodák falait díszíti, 
másokat személyes ereklyeként őriznek a betegek. 
    

A lakók 
 
    Kérdésemre dr. Berekméri Mária igazgatónő elmeséli, 
hogy kik és hogyan kerülnek be az intézetbe: azok a 
nők, akik különböző testi vagy értelmi fogyatékkal bírnak, 
halmozottan sérültek, esetleg sokféle szervi betegségük 
miatt olyan állandó gondozásra szorulnak, amelyet a 
család, ha van is, nem tud biztosítani. Egy ilyen beteg 
esetén a hozzátartozók, netalán szomszédok, összeállí-
tanak egy iratcsomót, melyet jóváhagyás végett Maros-
vásárhelyen, a Trébely utca 7 szám alatt székelő gyám-
ügyi hivatalba (Asistentã Socialã) nyújtanak be. Ezeket 
az iratokat áttanulmányozza egy bizottság és dönt arról, 
hogy bekerülhet-e az illető a központba. Jelenleg 105 
személy, 24 és 97 év közötti korosztályhoz tartozó nõrõl 
gondoskodnak az itt dolgozó ápolók, asszisztensek, 
pszichológus. Nagyon várják vissza a szociális asszisz-

tenst. Az általa vezetett tevékenység új színfoltot hozott 
a bentlakók életébe. 
   Az Európai Unióhoz való csatlakozási feltételeknek 
köszönhetõen, az utóbbi években sok változás történt az 
intézetben. Javultak a körülmények. Az alkalmazottak 
száma megnõtt, így biztosítva a még szakszerűbb gon-
dozást. A kastély melletti épületet teljesen felújították. A 
2-3-4 ágyas szobákban tisztaság, rend, televízió, szemé-
lyes tárgyak, könyves polcok. Az ágyon plüssmacik sora-
koznak. Kicsempézett fürdõk lehetõséget adnak a min-
dennapos, civilizált tisztálkodásra. A betegek boldogan 
mutogatnak mindent. Büszkék az otthonukra.   
   Phare-pályázattal nyert támogatásból 20 ágyas új, mo-
dern épület építéséhez kezdenek. Ezzel megszűnne a 
kastélybeli zsúfoltság, ahol még vannak 12-17-19 ágyas 
szobák is.  
 

   Mindennapok 
 
    Néhányan tolókocsijukban a tornácon „cseverésznek”. 
Jó ott, mert onnan látni a kerítésen kívüli világot. Mások 
az udvarban levõ park padjain, a kerti törpék társaságá-
ban üldögélnek, élvezik a napsütést. Végre felvidult az 
idõ, s vele együtt kivirult a természet. De itt télen sem 
unalmas. Mindennap történik valami: reggeli torna, gya-
korlatok, játékok, foglalkozások. De semmi sem kötele-
ző, mindenki azt teheti, amire kedve és ereje van. Inten-
zív a vallásos élet, különböző felekezetű lelkészek isten-
tiszteletet tartanak. Látogatók keresik fel a betegeket, és 
személyes kérésre, ők is hazalátogathatnak. 
   Kali Anna ápoló tizennégy éve dolgozik itt, sokat tanult 
kolleganőjétől, Marikától, aki harmincnégy éve végzi 
ugyanazt a munkát: mosdatás, fürdetés, etetés, ápolás, 
pelenkázás, sétáltatás. A gyógyszeres kezelést, injekció-
zásokat, kötözéseket most már képzett asszisztensek 
végzik. Évek során megszokták ezt a sok türelmet igény-
lő feladatot.     A szeretettel végzett gondozásra a bete-
gek hálája a köszönet, akik, miután megszokták ápolói-
kat, nagyon ragaszkodnak hozzájuk. Olyan itt, mint egy 
nagy családban, akik tehetik, segítenek egymáson, be-
segítenek a konyhán, varrnak, mosnak, kézimunkáznak. 
   Lala testi fogyatékkal született, szülei kórházban  
„felejtették”. Intézetből-intézetbe vándorolt, de itt nagyon 
szereti. Szülei, testvérei élnek, de nem látogatják. Bár 
lábán protézis van, megtanult varrógépen dolgozni: be-
szeg, felhajt, ruhát varr. 
   Gizike, születésekor bekövetkezett műhiba miatt, nya-
kától lefele béna. Tolókocsijába új akkut vásárolt az inté-
zet, aminek nagyon örül, így most már sokat kirándulhat. 
Édesanyja halála után került az otthonba. Nagyon szé-
pen kézimunkázik. Rendelésre készít csipkét, gyöngyöt 
fűz. Legújabb munkáit Strasbourgba vitték kiállításra. 
Anyagilag teljesen fenntartja magát. Számítógépet vásá-
rolt, újságot szerkeszt, sok internetes levelező barátja 
van. 
   Mária néni harminchárom éve él itt, de nem ő a legré-
gebbi lakó. Szobája az ápolók, nővérek, asszisztensek 
menedéke: mindig tiszta és meleg. Gyermekkori paralí-
zis következtében korlátolt a mozgásban, de ez őt nem 
akadályozza a tenni-akarásban, és segítőkészségben. 
Ottjártunkkor is a fürdetésnél segített. Keresztszemes és 
matyó mintás kézimunkái nem csak saját szobáját díszí-
tik.  
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   Bekukkantunk a szobákba, ebédlőkbe. Miután az ud-
vari hintát is kipróbáljuk – Luci hajtja – , elkísér a kapuig, 
búcsúzunk. 
 

   A kerítésen kívül 
    
    Tekintetünk a templomkertben felállított szobrokra irá-
nyul. Letűnt korok kőbevésett alakjai – királyok, fejedel-
mek, vezérek – őrködnek a jelen felett. Valamikor, a há-
ború után, embereket telepítettek az elállamosított kas-
télyba, olyanokat, akik „másak” voltak, mint az ittlakók. 
Évtizedek teletek el azóta. A falubeliek szemlélete nem 
változott, a „csentrusok” is maradtak. Életterük továbbra 
is a központ, ahol biztonságot, gondoskodást, otthont, 
családot találtak. Azon pedig sohasem elmélkedtek, 
hogy a kerítésen kívüli emberek, miért „másak”, mint ők. 
Megszokták, elfogadták és megszerették ezt a helyet. 
Most már a társadalom feladata: sajnálat, megbélyegzés 
helyett, szeretni és elfogadni őket.  
   Elköszönök Andreától és elindulok vissza a „normális” 
emberek világába, közben megpróbálok lelkileg felké-
szülni a központon kívüli mindennapjaimra. 
                                                                  Borsos Melinda 
 

Weöres SándorWeöres SándorWeöres SándorWeöres Sándor 
Szembe fordított tükrökSzembe fordított tükrökSzembe fordított tükrökSzembe fordított tükrök 

Örömöm sokszorozódjék  
a te örömödben. 
Hiányosságom  
váljék jósággá benned. 

Egyetlen parancs van,  
a többi csak tanács:  
Igyekezz úgy érezni,  

gondolkozni, cselekedni,  
hogy mindennek  
javára legyél. 

Egyetlen ismeret van,  
a többi csak toldás:  
Alattad a föld,  
fölötted az ég,  
benned a létra. 

Az igazság  
nem mondatokban rejlik,  

hanem a torzítatlan létezésben.  
Az öröklét nem az időben rejlik,  
hanem az összhang állapotában.  

   Kiszolgáltatottnak és kirekesztettnek lenni: ez az iga-
zi lelki szenvedés. A fogyatékosságból származó szen-
vedést csak szeretetből fakadó cselekvéssel lehet eny-
híteni. Erre kötelez a Krisztustól tanult irgalmasság, 
szeretet, és ennek jutalma az, ha elégedetten mosoly-
gó arcokat látunk, fogyatékossággal élõ testvéreinket 
magunk között tudhatjuk, mindennapjainkat velük 
együtt éljük. Hiszen itt a Földön több-kevesebb szenve-
désben és fogyatékosságban mindannyiunknak ré-
szünk van. 

                Dr. Gadó Pál                                                                                         
 

 

HÍREK 
 
 
*2006. május 6-án, a Felső-Maros menti nőszövetségi körzet  konferenciájának a pókai református gyülekezet adott 
helyet.  
*2006. május 21-én, a Marosvásárhely II. Gecse utcai nőszövetség  a búzásbesenyői gyülekezetbe látogatott, ahol 
ünnepi istentisztelet keretében átadták a vendéglátó asszonyoknak az egyházmegyei nőszövetségi vándorzászlót. 
*2006. május 27-én, a mezőségi nőszövetségi körzet konferenciáján Péter Júlia marosszentannai lelkésznő a gyá-
szolók lelkigondozásáról tartott előadást a csittszentiváni református templomban. 
*2006. június 6-án, a nyárádmenti körzet konferenciájának meghívottja Dr. Bustya Dezső lelkipásztor arról tartott elő-
adást, hogy hogyan vigyük be mindennapi beszélgetéseinkbe a biblia üzenetét. A találkozó házigazdája a luka-
ilencfalvi nőszövetség volt. 
*2006. június 11-én, a búzásbesenyői református gyülekezet nőszövetsége ünnepélyesen átadta az egyházmegyei 
nőszövetségi vándorzászlót a nyárádkarácsonyi református gyülekezet nőszövetségének. 
*2006. június 17-én, a marosugrai gyülekezet templomában megtartott Alsó-Maros menti nőszövetségi konferenciá-
ján, a részt vevők Péter Júlia marosszentannai lelkésznő előadását hallgatták.   
Ezúton is köszönjük a házigazda gyülekezetek, a nőszövetségek vendégszeretetét. 
*Az egyházmegyei nőszövetség zászlója július és augusztus folyamán folytatja útját Marosbogát, Ákosfalva és Póka 
gyülekezeteibe. 
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Kedves gyerekek!  
Ennek az oldalnak van egy kulcsszava, amelyet végig egy ábrával fogok helyettesíteni. A ti feladatotok lesz, 

ha majd az oldalt elolvassátok, fejtsétek meg az ábra jelentését. Ígérem, nem lesz nehéz dolgotok. 
 

Legyen az ábra például egy szív: �. 
 
Gyakran kiejtjük, és sokat beszélünk a �-ról. Tulajdonképpen egy bennünket gazdagító kapcsolati formát 

fejez ki, amiről a különböző korok művészei is sokféle módon írtak és vallottak. Mesében, versben, dalban, Bibliában, 
történelmi feljegyzésben, de még a mobiltelefonban is találkozunk vele. Ez utóbbi menüpontjai között ott találjuk úgy, 
mint amely meghatározni kíván egy számunkra fontos embercsoportot. Kik lehetnek ezek? Ők azok, akikkel �-ot kö-
töttünk. Az állatok között is ismerünk olyat, amelyik nagyon �-os.  

    

☺☺☺☺   Egy vicc szerint a leg�-osabb állat a cápa. Bizonyára azért, mert már messziről látható a mosolya.   ☺☺☺☺ 

 
Ha még nem jöttetek rá, hogy milyen fogalmat takar az ábra, akkor hadd me-
séljek el egy nagyon régi történetet, amely nyugodtan lehetne mintája az iga-
zi �-nak. 

Két fiatalemberről,�-ról és�-ról szól a történet, akik annyira szerették egy-
mást, hogy valósággal összeforrt a lelkük, és életre szóló szövetséget kötöttek 
egymással. Egymás iránti igaz, tiszta szeretetük, szoros kapcsolatuk példázza, 

hogy milyennek kéne lenni egy igazi �-nak. �még ruháját is odaadta �-nak, 
semmit sem sajnált a �-uktól. Páratlan �-ukat még egy hatalmas erőpróba sem 

tudta kikezdeni. Történt ugyanis, hogy�édesapja, az akkori király rossz 

szemmel nézett �-ra, üldözte, és meg akarta őt ölni. De�bátorította és 

bíztatta �-ot, bizalmát és hitét erősítette, s mert a megfelelő időben azt 
nyújtotta neki, amire éppen szüksége volt, ezért „testvérévé vált a nyomorúság 
idején”.  
Időközben megszaporodtak az ábrák, de gondolom, hogy számotokra egyál-
talán nem nehéz azoknak a megfejtése. A történet szereplőit jelölik, s hogy 
könnyebb dolgotok legyen, segítek egy kicsit. Remélem, hogy nem bonyolí-
tom el túlságosan a dolgotokat. 

Hajlandó volnál az alábbi finomságokat megosztani valakivel, aki számodra fontos? Ha igen, akkor gondolatban máris tedd meg, 
s amint rendre ezeket „elvágod”, a középen lévő betű a keresett név első, illetve soron következő betűje lesz.  

�=  mandula + mák + kivik + ribizli + mandula                             ����� 

�=  tojás + mogyoróscsoki + banán + mák + epertorta + mák + banán    ������� 

Ha az osztoszkodás sikeres volt, akkor most már te is tudod, hogy kikről van szó, s azt is, hogy hol olvashatsz róluk. Nézz utána 
és győződj meg róla, hogy mennyire szerették egymást. (1Sám 18. részétől) 

�   "A � egy aranykötél, amely ha elszakad, össze lehet ugyan kötni, de a csomó megmarad!"   � 

A � a szívben dől el. 

A � feltétel nélküli szeretetet igényel. 

A �-ban a másik érdeke a fontos.  

A � megtanít feltétel nélkül adni.   

A �-ot nem korlátozza tér vagy idő. 

A �-nak nincs alá vagy fölé rendeltje. 

A �-ság az, amely nélkül üres az ember élete 

  Fejtsd meg végül a kulcsszót! Egészítsd ki a 
szavakat, és olvasd össze a beírt betűket: 
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Az oldalt szerkesztette Czirmay Izabella 
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OOOOllllvassonvassonvassonvasson----e a gyermek?e a gyermek?e a gyermek?e a gyermek?    
 
   Igen, olvasson, mert olvasni jó. A könyvek csodálatos 
világot rejtenek, titkaik vannak, amelyeket csak az ismer-
het meg, aki eligazodik a betűk világában. Miért van mé-
gis az, hogy a ma tíz-tizenkét évig iskolába járó ifjú nem 
köt olyan bensőséges, életre szóló barátságot a köny-
vekkel, mint a csupán elemi iskolát végzett nagyszüleik? 
Miért van az, hogy mind több ember lelki és kultúrális 
igényét kielégíti a televízió, a film, a szórakozás, és     
töb-b-re nem is igen vágyik? Talán már nincs is szükség 
az olvasásra, hiszen mindent elmondanak a 
televízióban? 
   Nem így van. Napjainkban is, és még nagyon sokáig 
az olvasás marad a tudás megszerzésének legfontosabb 
eszköze. Bármi legyen is az ember foglalkozása, a min-
dennapi életben nem tud tájékozódni anélkül, hogy ne 
tudja elolvasni és értelmezni a hasznos tudnivalókat: egy 
hivatalos levelet, valamilyen termék technikai leírását, 
használati utasítását, vagy a világhálóról kapott szöve-
get. A modern technika nem tudta még semmivel sem 
helyettesíteni a betűsorok megfejtésének tudományát, 
ezt a sok évszázada jól bevált módszert. És ha olyan sok 
technikai újdonságot könnyedén megértenek és megta-
nulnak a mai gyerekek, lehetetlen, hogy az olvasást ne 
tudnák tökéletesen megtanulni. Márpedig sokan nem ta-
nulják meg, és ebből sok hátrányuk származik az iskolá-
ban, az életben. 
   Az akadozva olvasó, a betűk kiolvasásával küszködő 
gyerek nem tud a szöveg tartalmára figyelni, igyekszik 
elkerülni a lecke elolvasását a tankönyvből, gondjai lesz-
nek a tanulásban, ami a gyereknek és a szülőnek egy-
aránt kudarcot jelent. A felsőbb osztályokban vagy lema-
rad a tanulásban, vagy túl sok időt eltölt vele. A nehezen 
olvasó gyerek a maga kedvére ritkán, vagy egyáltalán 
nem vesz könyvet a kezébe, és megfosztja magát az ol-
vasás gyönyörűségétől, a lelki gazdagodás lehetőségétől 
is. Mert az olvasással nemcsak ismereteit bővíti, szó-
kincsét gazdagítja a gyermek, hanem az élet megpróbál-
tatásaira, a sikerek, kudarcok feldolgozására is felkészül. 
Megtanulja megismerni és megszeretni embertársait. Aki 

a könyvek hőseivel együtt örült és szenvedett, könnyeb-
ben lesz boldog, kiegyensúlyozott felnőtt, mind az, aki a 
maga élete során kell, hogy megtapasztaljon mindent. 
   Olvasson tehát a gyermek, töltse szívesen idejét a 
könyvek társaságában! De hogyan válik olvasóvá a gye-
rek? Segíthet-e ebben a szülő, a család? Igen. Sőt döntő 
szerepe a családnak van abban, hogy a gyerek megsze-
reti-e a könyvet. Az iskola csak megtanítja a gyereket az 
olvasás műveletére, alakítja, formálja ízlését. Kezébe 
adja a kulcsot, és megmutatja a kinyitandó ajtókat. De az 
ajtók nyitogatásához, a zárak kinyitásához otthoni segít-
ségre is szüksége van a gyereknek. 
   Az olvasás szeretetét a család, a szülő, a nagyszülő, a 
nagyobb testvér tudja beoltani a gyerek lelkébe. Ennek 
leghatásosabb eszköze a jó példa. Ha a gyerek kiskorá-
tól azt látja, hogy szülei olvasnak, tisztelik a betűt, meg-
becsülik a könyvet, ő is azt fogja tenni egész életében. A 
legelső gyermekmondókák, versikék, mesék, amikkel az 
édesanya altatja gyermekét, már az olvasás megszeret-
tetését készítik elő. A meséskönyvből olvasott mesék 
pedig már az olvasás iránt is felkeltik a gyerek kíváncsi-
ságát. Ha érdeklődéssel, jókedvvel fog hozzá az iskolai 
tanuláshoz, ha szülei bátorítják, és komolyan veszik erő-
feszítéseit, gyorsan, ez első tanévben megtanulja a be-
tűk összeolvasását, és meg is érti az elolvasott szöve-
get. 
   Az iskolában azonban nem elég az idő az olvasás ala-
pos begyakorlására. Ahhoz, hogy a gyerek elsajátítsa a 
folyékony, gyors és értelmes olvasást, sok otthoni gya-
korlásra van szükség lehetőleg a szülő felügyelete mel-
lett. Az olvasás gyakorlását az otthoni hangos olvasást 
azonban soha ne érezze a gyerek kényszernek, inkább a 
szülővel való meghitt együttlétnek. Például egy mese 
elejét felolvassa a szülő, majd biztatja a gyereket, hogy ő 
folytassa a felolvasást. Közben a szülő megfigyelheti, 
mennyire jutott gyermeke az olvasás tudományában: fel-
ismeri-e a betűket, sikerül-e összeolvasnia a szavakat, 
nem ismételget-e fölöslegesen, kiejtése követi-e az élő 
beszéd természetes hangsúlyát? A rövid meséket, ver-
seket kétszer- háromszor is elolvashatja a gyermek. Így 
érezhetően javul kiejtése, olvasási ritmusa. 
   Olvasgassuk gyerekünkkel a gyermek-folyóiratok, a 
Napsugár Szivárvány, Buci Maci iskolán keresztül ter-
jesztett számait, a népmesék mellett Móra Ferenc, Mó-
ricz Zsigmond, Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Szabó 
Lőrinc meséit, veseit. Az olvasottak megbeszélése erősí-
ti a gyermek és a szülő kapcsolatát is. 
   A 12-13 éves kiskamasz is szívesen megosztja irodal-
mi élményeit a szüleivel, elolvassa az általuk ajánlott 
könyvet. Még ebben a korban is ajánlott, hogy a szülő 
keressen alkalmat arra, hogy gyermekét hangosan ol-
vastassa, mert egyesek hajlamosak elhanyagolni a lec-
kék elolvasását is. Bizony, a szülőnek latba kell vetnie 
tekintélyét, meggyőző erejét sokszor, hogy a gyermeke 
kezébe adjon egy-egy jó könyvet. De egy szülő sem nyu-
godhat abba bele, hogy gyereke ne élje át a Pál utcai 
fiúk hősi kalandjait, vagy a bimbózó gyermekszerelmet 
Móricz pipacsos tengerén, ne ismerje meg a Tüskevár  
rejtelmeit, ne ismerje meg Micimackó és Csipike életböl-
csességét, a kis herceg tündéri báját. 
   Ne sajnálják, kedves szülők a türelmet, a figyelmet, az 
időt! Kedveltessék meg gyermekeikkel az olvasást! 

                                                     Molnár Éva, tanár                                                                              
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   A XX. század nagy teljesítménye 
orvosi értelemben a fertőző betegsé-
gek megfékezése volt, az antibioti-
kumok felfedezése nyomán, és a kö-
vetkezményes halálozás csökkenés. 
Mindazonáltal a század végére az 
egészségügy egy újabb kihívással 
találta szemben magát: népbeteg-
séggé nőtték ki magukat az anyag-
csere-betegségek, és az ebből kö-
vetkező szívérrendszeri megbetege-
dések gyakorisága megnőtt.  
   Anyagcsere-betegségek kategóriá-
jában a túlsúlyt, a cukorbetegséget, 
a magasabb vérzsírszinteket, és bi-
zonyos értelemben a magas vérnyo-
mást tartjuk számon.  
   A cukorbetegség (diabetes 
mellitus) egyidős az emberiséggel, 
még az egyiptomi papirusztekercsek 
is megemlítik. A cukorbetegség az 
inzulin felfedezése után az 1920-as 
évektől, ugyan egy megszelídíthető 
betegséggé vált, és elvesztette halá-
los hírét, de a 2-es típusú forma gya-
korisága és az általa okozott szövőd-
mények miatt az utolsó évtizedekben 
a figyelem középpontjába került. 
   Cukorbetegség alatt azon kórálla-
potot értjük, amelyet a magas vércu-
korszint jellemez, és amely a szerve-
zetben más anyagcsere-folyamatok 
változását okozza, illetve érrendszeri 
szövődményeket eredményezhet.  
   A ma érvényben lévő meghatáro-
zások szer int,  kóros cukor-
anyagcsere áll fenn, ha az éhgyomo-
ri (reggeli) vércukor szint 100 mg% 
(5, 6 mmol/l) felett van, és/vagy a 
cukorterhelés (75g glucose elfo-
gyasztása) után 2 órával mért vércu-
korszint 140–200 mg% között van 
(az előbbi a kóros éhomi vércukor-
szint, az utóbbi a csökkent glukóz 
tolerancia nevet viseli). Ha az éhomi 
vércukorszint 127 mg% (7 mmol/l) 
felett van, és/vagy a napközbeni vér-
cukorszint 200 mg %-t eléri (11, 1 
mmol/l), akkor már egyértelmű cu-

korbetegséggel van dolgunk.  
   A cukorbetegség okát figyelembe 
véve beszélünk: 
   –  1-es típusú cukorbetegségről, 
amely hátterében a hasnyálmirigy 
inzulin termelő sejtjeinek halála áll (a 
szervezetnek egy önpusztító, autó-
immun folyamata kapcsán), és 
amely kezelésére feltétlenül szüksé-
ges az inzulin,  
  –   2-es típusú cukorbetegségről, 
amelyet a sejtek inzulinnal szembeni 
rezisztenciája, ellenállása jellemzi, a 
hasnyálmirigy kisebb nagyobb funk-
ció zavara mellett, valamint a  
  –   másodlagos diabeteses formák 
különböző hasnyálmirigy, valamint 
endokrin betegségekhez kötötten.  
   Az 1-es típusú diabetes mellitus 
inkább (de egyáltalán nem kizáróla-
gosan) gyerek, fiatal korban jelentke-
zik, és heveny, jellegzetes tünetek-
kel kezdődik: éhség érzet, szomjú-
ság érzés, nagy mennyiségű vizelet, 
nagy mennyiségű folyadékfogyasz-
tás, fogyás. Ez a kórforma az összes 
diabeteses betegnek mintegy 10%-
át teszi ki. Mivel a szervezet szinte 
egyáltalán semmi inzulint sem ter-
mel, ez a kórforma a megfelelő vér-
cukor szint beállítás végett napi 
többszöri inzulin szúrást igényel, 
megfelelő, kiszámolt szénhidrát bevi-
tellel. 
   A 2-es típusú cukorbetegség sok-
kal gyakoribb és alattomosabb be-
tegség, és tekintettel, hogy világ-
szerte a 20 és 80 év közötti lakos-
ságnak átlagosan a 6,5%-át érinti 
(ez az arány a fejlett országokban 
sokkal nagyobb), népbetegségnek 
nevezhető. Gyors terjedésében a 
genetikai hajlam mellett nagymérték-
ben közrejátszik az utóbbi évtizedek-
ben lezajló életmódváltozás is, ame-
lyet alapjában a táplálék fölösleg, 
nem megfelelő összetételű táplálék, 
valamint a mozgáshiány jellemez.  
Ezek túlsúlyhoz és a cukorbetegség-
gel együtt úgy nevezett metabolikus 
s z i n d r ó m á t  o k o z ó  k ó r o s 
vérzsírszintekhez, magas vérnyo-
máshoz, véralvadási zavarokhoz ve-
zetnek.  Mindez magyarázza miért 
gyakoribb 3-5-ször az infarktus, az 
agyvérzés ezen egyéneknél.  
   A 2-es típusú cukorbetegség na-
gyon gyakran lassan, tünetmentesen 
kezdődik, hosszú évekig enyhén 

emelkedő vércu-
korszintekkel jár-
va. Ez a tünet-
mentes időszak 

azonban különösen veszélyes, mert 
a betegség kezeletlenül maradva 
tönkreteszi a kis ereket, felgyorsítja 
az érelmeszesedést.  Éppen ezért 
az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) javaslata szerint minden 40 
év feletti egyént szűrni kell vércukor-
szint vonatkozásában, kétévente 
egyszer, illetve már ez az életkor 
a l a t t ,  h a  t ú l s ú l y o s , 
magasvérnyomásos, vagy az első 
fokú rokonok között volt cukorbeteg-
ség.  
   A 2-es típusú cukorbetegség, főleg 
kezdetén nem vezet fogyáshoz, nem 
okoz panaszokat, esetleg fáradtság 
érzésről, viszketésről, gyakoribb fer-
tőzésekről számol be a beteg. Nem 
ritka, hogy már a szövődmények vi-
szik orvoshoz az egyént.  
   Melyek ezek a szövődmények, 
amelyek a 2-es típusú diabetes 
mellitusból népegészségügyi problé-
mát okoztak? A kiserek károsítása a 
szemfenék ereinek károsodását von-
hatja maga után. Ez idővel az erek 
elszakadásával, retina bevérzéssel, 
retina leválással és vakulással jár-
hat. A vese kisereinek az érintettsé-
ge, hosszú ideje fennálló, rosszul 
kezelt cukorbetegség esetén a ve-
sék működési zavarát eredményezi 
(a kreatinin szint megemelkedik, mi-
után előzőleg a vizeletben megjele-
nő fehérje utal a vese megbetegedé-
sére). Az érelmeszesedés folyamata 
felgyorsul és általában az erek több 
szakaszát érinti diabetes esetén. A 
koszorúér-elmeszesedés infarktus-
hoz, szívelégtelenséghez vezethet, 
az alsó végtag ereinek szűkülete fáj-
dalmat okoz mozgás közben, a láb-
ujjak üszkösödése következhet be 
súlyos esetben. Az agyi érelmesze-
sedés, az agyi teljesítmény csökke-
nésével jár, valamint megnő az 
agyiér-katasztrófák száma. Egy sajá-
tos szövődmény az úgynevezett 
neuropátia. Az érzőidegszálak érin-
tettsége a beteg végtagjain nyuga-
lomban (főleg este) bizsergő, zsibo-
gó, égő érzést okozhat. A belső iz-
mos szerveket is idegszálak látják el, 
érintettségük izomrenyheséghez ve-
zethet, pl. gyomorpangással, lusta 
epehólyaggal, székrekedéssel, stb. 
találkozhatunk. Gyakoribbak a nemi 
szervek, húgyutak, a bőr gombás és 
baktérium okozta fertőzései. 

Néhány szó a cukorbetegségről 
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   A 2-es típusú diabetes kezelésé-
ben több gyógyszercsalád ál a ren-
delkezésünkre. Ezek hatásosak a 
vércukorszint normalizálásában, 
azonban nem kezelik a cukorbeteg-
ség okát. Jó vércukorszintek mellett 
is az alapfolyamat halad a maga út-
ján, súlyosbodik, ezért egyre több 
gyógyszerre, majd ebben a kórfor-
mában is, inzulinra is lehet szükség. 
Oki kezelést csak a korán bevezetett 
életmód-változtatás nyújthat. Ennek 
két célkitűzése van: a fogyás, és a 
megfelelő mozgás (átlagos napi 45 
perces folyamatos fizikai megterhe-
lés) biztosítása. Az egészséges táp-
lálkozás (és e betegek diétája nem 
különbözik ettől) zsírszegény, men-
tes a koncentrált szénhidrátoktól 
(tehát a finomított cukortól, amely a 
szervezet számára fölösleges táplá-
lék) általában mértékletes, főleg a 
nagy kalória, illetve nagy szénhidrát 

tartalmú ételek bevitelét mérsékeli 
(pl. banán, fehérkenyér, szőlő), ros-
tokban, zöldségekben gazdag.  
   A kezelésnek nem csak a beállítá-
sa, de után követése feltétlenül orvo-
si felügyelet alatt kell történjen, és 
minél előbb. A betegség hosszú távú 
szövődményeit a betegnek tudatosí-
tania kell, és az orvossal együttmű-
ködve mindent elkövetni azok elhárí-
tásában. 
   A szervezetünk csodálatos szerke-
zeti egyensúlynak teremtetett, és 
nagy becsben áll a Teremtője előtt. 
Felelősek vagyunk azt illetően, hogy 
hogyan bánunk vele, mennyire élünk 
mértékletesen, tudatosan. A baj 
megelőzhető, és megelőzése a leg-
hatékonyabb kezelés. Ebbe beletar-
tozik gyermekeink egészségre való 
nevelése is, hiszen aggasztóan nő 
az elhízott, nem mozgó gyermekek 
száma (az Egyesült Államokban 

minden harmadik, Európában min-
den negyedik gyermek túlsúlyos). Az 
optimális életmód, az elhízás kerülé-
se, az elegendő mozgás, egészsé-
ges táplálkozás, mind részei az 
egészség megőrzésnek.  
   Valaki azt mondta: mi keresztyé-
nek annyi mindenben követjük Jé-
zust, miért nem követjük az életmód-
ját is, hiszen Jézus naphosszat gya-
logolt, keveset evett, főleg olívabo-
gyót, gyümölcsöket, halat, kevés le-
pényt, mézet, semmi disznóhúst, és 
az étkezés a közösségi öröm forrá-
sa, szertartás volt, nyugodtan tör-
tént, nem ínyenckedés, vagy futtá-
ban történő zabálás volt. 
Felelősen élni jelenti a testi 
egésségünk megőrzését is.       
                            
                            Dr. Szabó Mónika, 
                        belgyógyász főorvos 

 

Kerti fűszerek és zöldségek 
gyógyhatásai 

 
    Gyógy- és fűszernövények nélkül nem teljes egy kert. 
Mindenhol akad egy kis hely számukra. Gyógyító és fű-
szerező hatásukon kívül szépek, illatosak és vonzzák a 
hasznos rovarokat, visszaszorítják a káros gyomokat 
(csombor, majoránna, citromfű, borsikafű, stb.) Kert hiá-
nyában jól fejlődnek napos erkélyeken vagy konyhaab-
lakban cserépbe ültetve. 
Ánizs – gyenge hashajtó, tejkiválasztás serkentő és köp-
tető hatású. Likőr készítésére is használják. 
Bazsalikom – étvágyjavító, lázcsillapító hatású 
Csalán – sok vasat tartalmaz, ezért vérszegény-
ség ellenszere, méregtelenítő hatású – 
képes kihajtani a fölös húgysavat a 
ve s ék bő l ,  í g y  s a l a k t a l a n í t , 
reumatikus fájdalmak megszűnteté-
sében játszik szerepet. 
Káposzta és családja (karfiol, 
kelbimbó, brokkoli, stb.) – 
e m é s z t é s j a v í t ó ,  v i z e l e t -
kiválasztásserkentő, vesebetegek-
nek vizelethajtó hatású, a benne 
levő U vitamin a nyombélfekély el-
lenszere, ásványi anyag tartalma a vér-
képzést serkenti és vércukorszint csökkentő hatá-
sú. A savanyú káposzta a belekben baktériumölő képes-
séggel rendelkezik. Anyagcsere serkentő, a rákos sejtek 
ellen véd. 
Kapor – gyomorerősítő, szélhajtó, és étvágyjavító hatá-
sú 
Köménymag tea – asztma, hörghurut, szamárköhögés 
ellenszere; puffadás, étvágytalanság, hasi kólikák, 
emésztési zavarok, bélhurut és a hasnyálmirigy elégte-
lenség kezelésében lehet segítségünkre. 

Kakukkfű (csombor) – köptetőnek és a légutak fertőtle-
nítő szereként használják légcső- és hörghurutban. 
Görcsoldó, bronchus-t tágító hatása miatt szamárköhö-
gésben és tüdőasztmában is jó eredményeket érnek el 
vele, nyálkaoldó és fertőtlenítő hatása miatt is. A “timol” 
nevű illóolaja a baktériumok, gombák és bélférgek fejlő-
dését gátló vagy elpusztító hatású anyag. 
Fokhagyma – sok C vitamint tartalmaz. Baktérium és 
vírusölő hatása miatt bélbetegségekben, légúti megbete-
gedésekben javallott. A “Candido A” nevű gomba ellen-
szere, és féregűző hatása is közismert.  
A szívizomra gyakorolt hatása miatt is javallott, ugyanak-
kor vérnyomáscsökkentő, méregtelenítő és emésztésja-

vító, vérzsírcsökkentő. 
Hagyma – A, B, és C vitamint, antibiotikus hatóanya-

gokat (fitocita) tartalmaz. Vizelethajtó, étvágyjavító, 
vércukor- és koleszterinszint csökkentő tulaj-

donságokkal rendelkezik, gátolja a vérrö-
gök kialakulását, megakadályozza a 

trombózis létrejöttét. Fertőtleníti a 
légutakat, TBC esetén is hatásos. 
A hagyma rokona – a póré-
hagyma - gátolja a rothadást elő-

idéző gombák és baktériumok sza-
porodását a belekben, csökkenti a 

vérzsírszintet és koleszterinszintet, segít a szék-
rekedés leküzdésében, a vénák betegségeinek 

gyógyításában, az aranyeres panaszok, a köszvény, a 
lumbágó és a húgyivarszervi megbetegedések gyógyítá-
sában. 
Majoránna – szurokfű – székrekedés ellenszere és fáj-
dalomcsillapító hatású. 
Paradicsom – számtalan vitamin forrása: A, B, C, PP, K; 
ásványi anyagok: kalcium, magnézium. Székrekedés el-
lenszere, vizeletkiválasztó hatású, immunrendszer erősí-
tő és egyik legfontosabb, rákblokkoló, mert ártalmatlanít-
ja a szabadgyököket. 
Petrezselyem – minden része illóolajakat tartalmaz. – 
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Bazsalikomos pulykamell 

Hozzávalók: 40 dkg pulykamellfilé, 1 evőkanál olívaolaj, 
1  e v ő k a n á l  v á g o t t  b a z s a l i k o m 
A pulykamellet vékony szeletekre vágjuk, enyhén 
lesózzuk. Teflonserpenyőben az olajat felhevítjük, belet-
esszük a hússzeleteket, megszórjuk a bazsalikommal. 
Kevés vízzel (vagy húslével) felöntve, fedő alatt, 
néhányszor megforgatva rövid ideig pároljuk. Végül fedő 
nélkül rózsaszínűre sütjük. Hagyományos köretekkel is 
tálalható. Ha salátákkal vagy rostonsült zöldségekkel 
párosítjuk, akkor gyümölcs vagy desszert is fogyasztható 
utána.  Energia: 551  kJ/132 kcal Szénhidrát: 0 g 

 

Gombaleves sonkával  

Hozzávalók: 5 dkg vöröshagyma,  20 dkg gomba, 1 
csokor petrezselyem, 2 dkg olaj, 2 dkg liszt, 2 g fűszer-
paprika, 20 dkg gépsonka, 1 dl 12 %-os tejföl. 
A hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk. A gombát meg-
mossuk, 2 fejet félreteszünk, a többit vékonyan felsze-
leteljük. A petrezselymet finomra vágjuk. A hagymát fel-
hevített olajon üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a gombát és 
a petrezselyemzöld felét. Sóval és őrölt borssal ízesítjük, 
majd saját levében fedő alatt puhára pároljuk. Zsírjára 
pirítjuk, meghintjük liszttel, tűzről lehúzzuk, belekeverjük 
a fűszerpaprikát és hideg vízzel felöntjük. Hozzáadjuk a 
kockára vágott sonkát, és jól kiforraljuk. Utóízesítjük te-
jföllel, és tálaláskor finomra vágott zöldpetrezselyemmel 
díszítjük. 1 adag: 204 kcal Szénhidrát: 7,7 g  

Csirkegulyás 

Hozzávalók: 60 dkg csirkeaprólék,10 dkg sárgarépa, 5 
dkg petrezselyemgyökér, 2 dkg zeller, 2 dkg karalábé, 5 
dkg gomba, 15 dkg kelkáposzta, 20 dkg burgonya,  2 
dkg zöldpaprika, 2 dkg paradicsom, 2 dkg olaj, 5 dkg 
vöröshagyma, 5 g fűszerpaprika, 1 gerezd fokhagyma, 1 
mokkáskanál köménymag, 1 mokkáskanál majoránna.  
A húst megmossuk, kisebb darabokra vágjuk. Valamen-
nyi zöld(ség)félét megtisztítjuk, kis kockára vágjuk. Az 
olajjal, hagymával, fűszerpaprikával pörköltalapot 
készítünk. Ebben átpirítjuk a csirkeaprólékot, a kis 
kockára vágott vegyes zöldséget és a vékony szeletekre 
vágott gombát. Felöntjük 2 liter meleg vízzel, sóval, 
köménymaggal, majoránnával és zúzott fokhagymával 
ízesítjük, és takaréklángon majdnem puhára főzzük. 
Hozzáadjuk a megtisztított, kockára vágott burgonyát, 
kelkáposztát, és készre főzzük. 1 adag: 258 kcal 
Szénhidrát: 17,2 g 
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görcsoldó hatású, koszorúértágító; a vizelet-kiválasztást 
segíti; fájdalomcsillapító és sok kalciumot tartalmaz. 
Rozmaring – szellemi fáradtság, idegkimerültség, fele-
dékenység ellen az egyik leghatásosabb gyógynövény, 
tea, gyógybor formában. Gyógyfürdőként a bőrön át fel-
szívódva fejti ki jótékony hatását. 
Retek – A veseköves betegeknek javallott lé formában 
kőoldó hatása miatt és vizelethajtó tulajdonságáért. Epe-
képzést serkentő szerepe is van. 
Paprika – Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas a papriká-
ban fedezte fel a C vitamint. Sok A vitamint is tartalmaz. 
A Kapszaicin – a csípős ízért felelős anyag – kiirtja és 
kiűzi a bélférgeket, serkenti a gyomornedvek kiválasztá-
sát ezért emésztésjavító, puffadásgátló, erősítő, vizelet 
hajtó és hashajtó. Keringést serkentő, izzasztó és fájda-
lomcsillapító, lázcsillapító és immunrendszer-erősítő. 
Sárgarépa – kevesen tudják, hogy a murok nem egysze-
rű zöldségféle, hanem valóságos kincsesbánya: cukor-
ban gazdag, sok ásványi anyagot (vasat, kalciumot), 
baktériumölő anyagot és sok B és C vitamint tartalmaz. 

A karotin az A provitaminja véd a fertőzések ellen, szük-
séges a szem működésében, erősíti a fogínyt, a fogzo-
mánc erősségét a szuvasodás ellen, hasmenés ellen-
szere; vizelethajtó és vércukorszint-csökkentő hatású. 
Zöldbab – véd a rákos megbetegedésektől, mert befogja 
a szabadgyököket, csökkenti a káros LDL koleszterin-
szintet; C és B vitamint és ásványi anyag tartalma miatt 
a gyomor és a belek erősítője és vizelethajtó hatású. 
Uborka – Lúgosító kémhatású, ezért vértisztító, vizelet 
és féreghajtó. Serkenti a vese és a belek tevékenységét, 
salaktalanítja a szervezetet. A legújabb kutatások has-
nyálmirigy tehermentesítő enzimet mutattak ki az ubor-
kában, ami a cukorbetegeknek jó hír. 
Zeller – a gumók vizelethajtó hatásúak, előnyösen hasz-
nálható reumás és köszvényes betegek étrendjében. Iz-
zasztó, puffadásgátló, vércukorszint csökkentő; menstru-
ációs zavarokat javító tulajdonságú és viszketegség gát-
ló. 

Szép Piroska, asszisztens 
 

 
Előző rejtvényünk helyes megfejtése: „Amit nem 
kezdhetsz újra, /csak azt szabad megsiratni.”.  

Gratulálunk Adorján Anna székelykövesdi 
olvasónkak, aki könyvjutalomba részesül.  


