
 

Horatius Bonar 

Mentsétek meg a lelkeket 

Föl, világíts, s ha majd elégsz, 
Atyád terve, meglásd, öröm. 
A Mester útja ez. Merész. 
Szolgaként ehhez van közöd. 

 
Cselekedj hát, míg tart a ma, 
A világ éje úgy fenyeget. 
A tunya sohasem arat. 
Mentsétek meg a lelkeket! 

 
Homályba hullnak oly sokan, 
Remény nem kél a sír felett. 
Fáklyád lobogjon magasan, 
Szakítson sűrű felleget! 

 
Imádkozz, ne csüggedj, vigyázz, 
Nyerd meg bölcsen a tévelygőt. 
Útvesztőkben bátran kiálts: 
Térj be, vándor, a vész elől! 

 
Harcodban örvendj s küzdj tovább. 
Béke vár. Itt a száműzött! 
S a vőlegény a vacsorán 
Kiáltja már, hogy: „Ím, jövök!”  

 

         (Visky S. Béla fordítása) 
 

Ötödik évfolyam, 
2006/3 

Kenyérszelő (Zsolnay-kerámia) 
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Emberhalászat 
 
   Alig hajnalodott. A ráncos, szamárfüles Biblia mozdu-
latlanul hevert előtte. Még nem jött el a hajnali óra. Még 
nem jött az ihlet. Már sokszor köszöntötték egymást: a 
hajnal és ő. Már sokszor feszült egymásnak a lélek izzá-
sa, s a hajnal úttörő első sugara. De most még várni kel-
lett, várni a csöndre, mi meghozza majd az ihletet, az 
életet. Pedig még minden olyan csendes, kihalt és nyu-
godt. A tó vize hasonló ehhez, amint a hajnali pára fajsú-
lyának könnyűségével lengedez a rezzenéstelen víztükör 
felett. Még semmi nem mozdul, minden élettelen, kihalt. 
Pedig nagy nap virrad. Ma halászat lesz. Emberhalászat. 
Valahogy úgy, mint a tizenkettő, mikor halászni ment 
egykor, igazán halászni, mikor hálót igazgattak, vetettek, 
majd húztak, és ismét vetettek és húztak – eredményte-
lenül. A lélekhalász ismét bevetésre készült.  
   Anélkül, hogy rágondolt volna, ott volt benne, mélyen 
beidegződve, a zsigerekbe ívódva, élt a harangzúgás, 
mely egybekondult a természet rezdülésével, együtt 
zsongott a hajnali napfény sugártrombitáival, együtt sut-
togott a szellő alig érezhető, szinte szégyenlős lebegésé-
vel. Így köszöntötte a napot, a munka napját, a megkon-
dulás napját, a halászat napját.  
   Szeretett halászni. Egész életében arra készült, hogy 
majd vitorlát, s hálót bontva széles vizekre evezzen, ak-
kor tudni fogja irányítani, befogni, megtartani, engedni s 
elengedni. Egész életében készült erre. Most is, ezen a 
hajnalon, pedig már megszámlálhatatlan alkalommal 
megtette. Hányszor kivetette a hálót ugyanazokkal a be-
idegződött mozdulatokkal, ugyanott, ugyanoda, csöppet 
sem több erőfeszítéssel. Hiszen tudta, hajszálpontosan 
tudta már: mit, mennyit, meddig, hogyan. A kihúzás? Az 
mindig fájdalmasan nehéz volt. Nem bírta elviselni a ver-
gődő, fuldokló, életért kiáltó látványt. Olykor próbálta 
elképzelni: milyen lehet kifogottnak lenni. Igyekezett átél-
ni a fogódzót kereső lélek vágyódását, meghallani a lélek 
sírását, találkozni a Társsal. Igen, ez gyakran feldobta, 

feltüzelte és kizökkentette a megcsontosodott beidegző-
désből, mely olykor, érezte, fojtogatta és megkötözte. 
Szeretett halászni, ám néha, főleg indulás előtt, borzasz-
tó fáradtságot érzett. Mintha satuba szorították volna.  
   A bőrkötéses Biblia még mindig ott hevert előtte az 
asztalon. Összecsukva. Tehetetlenül. Nem tudta, nem 
bírta kinyitni. Fojtogató érzése egyre erősebb lett. Mintha 
gyomrában vulkáni erők feszülnének kiutat keresve, s 
nem találva. Csapdában volt. Már sokadjára. Tudta, mit 
kell tennie Bibliájával, mégis magatehetetlen volt. Tudta 
pedig, hogy erősen kell markolni, tartani, engedni, elen-
gedni – mégsem volt hozzá ereje. A lélekhalász erőtlenül 
keresett-kutatott lelke mélyén, tapogatózott, mint aki tud-
ja, mit és hol keres az ismerős járatokban, mégsem talált 
semmit. Csak ürességet érzett lelkében, egyre hatalma-
sodó űrt.  
   A nap sugarai magasabbra törtek, ragyogó réseket 
vágtak a boltozaton. A szellő lassacskán perdült köny-
nyed keringőre, vigyázva, hogy senkit fel ne ébresszen 
idejekorán. Az első harmatcseppek gyémántos tisztaság-
gal reszkettek a falevelek szélén, mintha tétováztak vol-
na: sorsuk beteljesedése előtt: lefele tartsanak-e, meg-
válva attól a közegtől, mely létrehozta, s megőrizte, vagy 
felfele, illékony gondolattá válva az erősödő sugarak öle-
lésében. 
Ekkor érezte először a süllyedést. Mintha súlytalan álla-
potban ellenállhatatlan erővel süllyedne lefelé. Határo-
zottan érezte, mint aki víz alá bukott, levegő és segítség 
után kapkodva. Egyedül az egyre örvénylő sötétben – 
semmi fogódzó, semmi mentőöv. Semmi nem bizonyult 
elég erősnek, megtartónak: a Biblia, a rutinos hálóvetés, 
a bevett mozdulatok, a templom csöndjében megszülető 
ismerős tekintetek, a halfogás gazdagsága, mosolyok és 
ölelések, hajnali vajúdások az életadó napsugarakkal, 
mind ott voltak és mind sehol. Szeretett volna másra 
gondolni, de nem tudott. Erőtlen volt hozzá. Akár az óra 
ingája, pattanásig felhúzva, csak áll és vár, nem tudja 
eldönteni mely irányba folytassa jól ismert pályáját. Az 
ihletre várt, az újbóli találkozásra. Lelke egyre zaklatot-
tabb volt. Nemsokára felkel teljesen a nap, s átadja sta-
fétáját az ébredő elemeknek, majd azok az ébredő em-
bereknek, aztán a megkondul a harang és végül őneki is 
indulni kell. Indulni kell bevetésre! Ki kell vetni a hálót! 
 
    Tovább érezte a süllyedést, miközben lázasan cikáz-
tak a gondolatok agyában. Ürességet érzett vagy inkább 
az üresség beszívó, nyomasztó hatását. Ugyanazt az 
ismerős érzést. 
   Még gyermek volt, mikor megtörtént, azóta végig elkí-
sérte. A régi malomárok akkor bő hozammal segítette a 
hatalmas lendkereket, minden falépcsőre különös gond-
dal taposott az izmos víznyaláb. A kövek vontatott mor-
gása bizton nyugtázta a víz fáradhatatlan erejét. A sze-
kerek félkörben álltak a malom udvarán, vártak sorukra. 
Mindenki őrletni akart, frisset és tavalyit. Akkor még 
gyermek volt, s a ló kantárja mellől kérezkedett a vízpart-
ra. Szerette nézni a vizet, amint a mélység fodrai bűvöle-
tükbe kerítették. Apró zöldhátú halak rajzottak elő, s fa-
lánk kereséssel vetették magukat egy-egy menekülést 
kereső vízipók után. Gyönyörködött a látványban, szinte 
bőrén érezte a víz selymes simogatását. Kívánta a vizet, 

Dsbanski Sixtus Sigismund — Halászó leány  
                                                 (Zsolnay-kerámia) 
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mint minden lény abban a forróságban.  
   Alig engedett időt magának a gondolkodásra, máris 
kibújt combközépig érő ingéből, s belépett a vízbe. Él-
vezte az áramlat kedves hívogatását. Bátorításnak érez-
te. A víz pedig nyomban igézetébe vonta, mint kígyó bű-
völi áldozatát, s lassan már nem létezett sem part, sem 
csobogás, sem a malom morgása, sem forróság. Csend 
volt körülötte, síri csend és lebegés. Majd érezte, hogy 
süllyedni kezd. Ellenállhatatlanul. Kapaszkodni próbált, 
fogódzót keresett: mindhiába. A part távol volt tőle s az 
örvények már nem csalogatták, hanem ölelték, tartották. 
Fogolyként. Áldozatként. Apja karjaiban tért magához. 
Fuldokolva.  
 
   A felkelő nap vakítóan csapott szemébe. Emlékei kö-
zött ott bujkált apja alakja, akire mindig hálával gondolt. 
Nem csupán azért, mert kihúzta a vízből, hanem mert Ő 
húzta ki a vízből. Karjaiban tartotta, életet rázott belé. 
Szólt hozzá, csak hozzá. Tulajdonképpen félte a nagy 
embert és leste árnyékát. Soha nem érzett oly biztonsá-
got, mint mikor közelében volt, mikor hangját hallotta, 
mikor dolgozó izmos kezeit figyelte. És soha nem érezte 
magát olyan közel hozzá, mint akkor a malomnál. Sem 
azelőtt, sem azután. Talán meg kellett volna mondania 
neki egyszer, talán többször is. Megköszönni neki szó-
ban vagy ölelésben: Nem csak tudatni, vagy tudni, hogy 
tudja… Mennyivel másabb lett volna, ha ezt megteszi, 
akár gyermekfejjel is. Mert mennyivel másabb lett volna, 
ha Ő előbb nem teszi meg. Ha éppen nincs ott, akkor, ha 
nem látja tehetetlen szédülését, majd merülését. Gyer-
mekésszel csupán félelmet, iszonyatot és szégyent volt 
képes érzékelni. Messze állt, hogy felfogja és megértse 
az életveszélyt, a pillanat töredékének fontosságát, mely 
még életet hordozott, vagy azt a szeretetet, melyet öntu-
datlan korától szívott csontjaiba minden nap.  
   És most itt van, az üresség, a semmi közepén. A Biblia 
lapjai még mindig ólommal fedettek. Ez a legszörnyűbb. 
A szekundum vég nélküli acélzsinórrá nyúlik, a percek 
lusta órákká fejlődnek. A semmi, melyben nincs idő, a 
legfájóbb időtlenség. Mert nincs gondolat, mert nincs 
ihlet, mi életet adjon, mi az űrt kitöltse, azt az űrt, mely 
az életnek befogadására lett. Mintha vajúdna, s nem tud-
na életet adni: erőlködik – eredménytelenül. Az egyedül-
lét, a félelem, a zsigerek válaszából konduló iszonyat, az 
üresség és süllyedés hordozta veszély, a nyomtalan el-
múlás szégyene ott lüktetett, fojtogatott és bénított. De jó 
lenne, ha Ő itt lenne! De jó volna ismét úgy ott lenni! Mi-
lyen jó lenne karjai biztonságát érezni! Szótlan válaszá-
ban biztonságra lelni. De jó volna újra Vele lenni! Ha 
csak egy percre is, jó lenne érezni közelségét, vagy csu-
pán tudni, igazán tudni, érezni, átélni: nincs egyedül!  
   Kínzó fojtogató érzései torkáig kúsztak. Szólni szere-
tett volna. Szája levegőért nyílt. Hangtalanul. Halántékán 
apró permet tükröződött, ujjai ösztönösen egymásban 
kerestek fogódzót. Hosszú, semmibe nyúló percekig tar-
tott a küzdelem a fent és lent, múlt és jelen, élet és halál 
sorsfordító ütközetében. Az emlékek, élmények, a jelen 
kihívása feszültségében izzott, örvénylett a lelke.  
 
   Akkor érezte meg. Alig érzékelhetően, mint a hajnali 
pára, mi beburkolja a hálót kivetni készülő ember arcát, 

kezét, mely ott van észrevétlen és mégsincs ott. Majd 
egyre erőteljesebben és határozottabban érezte. Igen, 
halad felfele, mintha valami húzná-tolná felfelé tehetet-
lenné dermedt lelkét. Mintha erős acélizmú karok húznák
-vonnák megállíthatatlanul egy láthatatlan háló szövevé-
nyét, mely körülfogta benne mindazt, mi üres volt, kihalt, 
magányos és kétségbeesett. Haladt felfelé és ez egyre 
buzgóbb életérzést csempészett lelkébe. Mint aki műté-
ten esik át, és hatalmas daganatot távolítanak el végtag-
jairól, mint a madár, melynek felfedték szárnyai kötését: 
érezte az új lendületet, érezte a biztatást, érezte, tudta, 
hogy ott van Ő. Ott van annak a láthatatlan köteléknek a 
végén, melybe oly régen belebonyolódott, melyből azóta 
sem szabadult, mely minden percében ott fonódott köré, 
hol szorosan, hol felejthetően. Hirtelen megelevenedett 
agya, lelkében új érzések kavarogtak. Arcok, színek, 
dallamok töltötték be a várakozó ürességet s érezte: már 
nincs egyedül. 
 
   Kitekintett. A nap már feljött, s az ablakon át megtöltöt-
te a kis helyiséget. A Biblia ott hevert az asztalon. Kitárt 
lapjai kéjesen fürödtek a beömlő napfényben, tisztára 
mosódva minden fátyol, rejtek és homálytól.  
Tekintete nyugodtan pihent az Íráson. 
„… hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az 
elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet vilá-
gosságában.” 
   Már újra látott, s mindjárt értett. Halászni indult, hálót 
kivetni, s közben értette meg a titkot, a tanítványok titkát: 
előbb Ő indul el halászni. Rutinos mozdulatokkal, be-
idegződött fogással veti ki és húzza vissza hálóját. Iga-
zán csak Ő tudja fogni, irányítani, befogni, megtartani, 
engedni s elengedni. Ő igazán tudja mi a mestersége. Ő 
igazán tudja, mi az emberhalászat. 
   Erős fogással nyúlt az evezők után. A harangszó ösz-
tönzőleg hatott rá. Tudta mi a dolga. Nem érzett sem 
fáradtságot, sem félelmet már, könnyű volt, akár a csó-
nak, melyet hajnali friss szél távolít a parttól. 

                                                                                                                       
Kovács Szabolcs 

Mack Lajos — Hálót vontató halász (Zsolnay-kerámia) 
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 Márták és Máriák (19) 
 
   Marosludastól délre szalad a Marosba a Malozsa pa-
tak, amelynek folyása mentén jobbról-balról mellékvöl-
gyek nyílnak. Egyik ilyen völgyben fekszik 
Magyarbükkös, ahol a 19. században még udvarházak 
tömegét látta Orbán Balázs. Ezek közül kiemelkedett 
Kemény János ódon kúriája. 
   Tragikus sorsú fejedelmünk Magyarbükkösön jött a 
világra 1607-ben. Születésének helyén ma emlékház áll. 
A falu első okleveles említése 1296-ból való. 1938-ban 
728 magyar élt itt, ma a református egyház 248 hívet 
számlál. A kis, élni akaró közösség hűségét bizonyítja a 
szépen rendben tartott és látogatott templom, a felújított 
papilak és a hozzá toldott gyülekezeti terem. Ennek épí-
téséből az asszonyok is derekasan kivették részüket, a 
bontásból származó téglák tisztításával, hordásával. 
   Nőszövetség létezett a két világháború között is, ők 
készítették a hősök tábláját, a dalárda zászlaját. 1996-
ban alakult újra, amikor eldöntötték, hogy havonta 
10’000 lej tagsági díjat fizetnek. Függönyt, abroszokat 
vásároltak, énekeskönyv borítókat készítettek, látogatják 
az öregotthont, börtönt. Egyszer felkeresték a gezsei 
intézetet is, de szomorú szívvel tértek haza. Felújították 
a közös edényeket, evőeszközöket, gyűjtöttek a 
marosbogáti árvaháznak. Gondoskodtak a holland fiata-
lok ellátásáról, akik a vízszerelést végezték a rendelő-
ben, óvodában. Ha a gyülekezetbe vendég érkezik, éle-

lemmel segítenek, imahéten énekkel köszöntik a lel-
készt. Nagy élményük volt a megyei nőszövetségi zászló 
elvitele Toldalagra, az ottani asszonyok öröme. 
   Minden hónap utolsó hétfőjén tartanak bibliaórát, az 
Ige üzenetének megbeszélése után beszámolnak olvas-
mányaikról, terveikről. Szeretnek olvasni, könyveket vá-
sárolnak, kölcsönöznek, 24 Református Családot, 15 
Mária és Márta Magazint rendeltek. 
   A tiszteletes asszony javaslatára felkarolták a leukémi-
ás gyerekeket, akiknek életét imában hordozzák, ada-
koznak a templomban külön elhelyezett perselybe. Az 
adományokból almát, banánt, színes ceruzát, 
kifestőlapot vásárol a tiszteletes asszony, román, ma-
gyar nyelven énekeket sokszorosít. Minden hónapban 
viszi a beteg gyermekeknek az örömhírt, a testi-lelki 
gyógyulás reményét. Isten útjai titokzatosak: egy téves 
diagnózis vezetett oda, hogy a bükkösi nőszövetség ir-
galmas szamaritánusként gondoskodjék ezekről a beteg 
gyermekekről. 
 
   A Malozsa patak erdővel és szőlővel koszorúzott völ-
gyében terül el Istvánháza is. Honfoglaláskori sírok bizo-
nyítják, hogy a település több mint ezer éves. Első okle-
veles említése 1383-ból való, a legrégibb harangon 1498
-as évszám olvasható, s a 19. században a templom 
egyik szemöldökfáján 1614-es felirat volt látható. A refor-
mátus egyháznak 1938-ban közel 500 híve volt, ma már 
csak 179-en vannak. 
   A nőszövetség 1996-ban alakult 31 taggal, akik közül 
18-20 jár rendszeresen bibliaórára. Határozottak, tevéke-
nyek, a tagsági díj és a perselypénz az anyagi alapjuk. 
Ajándékokkal megrakodva látogatják az öregotthont, 
börtönt, a marosbogáti és a marosvásárhelyi árvaházat. 
Vallják, hogy jó a testvérekkel együtt lenni, így találkoz-
nak a magyarbükkösi, csekelaki, magyarózdi, 
búzásbesenyői, marosbogáti asszonyokkal. A templom-
ba szószék- és padterítőket, szőnyeget vásároltak, ima-
héten népviseletbe öltözve énekkel, verssel üdvözlik a 
vendég-lelkipásztort. A gyülekezet 1999-ben holland se-
gítséggel felújította a templomot, a munkások étkezteté-
sében, a takarításban derekasan kivették a részüket. 
Rendszeresen megtartják a Nők Világimanapját, látogat-
ják a körzeti és megyei találkozókat, sőt maguk is szer-
veznek. A völgyben fekvő falvak gyermekeinek Biblia-
napokat rendeztek, a 2004-es csendesnapok alkalmával 
egy nap programjáról ők gondoskodtak. 
   Legtöbb időt, erőt és anyagiakat igénylő vállalásuk a 
Marosi Egyházmegye Nőszövetségének körzeti konfe-
renciája volt. Több gyülekezetből 127 vendéget fogadtak 
és láttak el. A szükséges dolgokat a nőszövetség pénzé-
ből és adományokból vásárolták. A papilakon kávéval, 
teával, süteménnyel várták az asszonyokat. Az istentisz-
telet után üdvözlő beszédek, előadások hangzottak el. 
Énektanulás után az iskola nagytermében elfogyasztot-
ták a finom ebédet, a vendégek megnézhették a kézi-
munka-kiállítást, a csoportos beszélgetések és az össze-
foglalás után búcsúztak: Isten velünk, viszontlátásra! 
   Tervezik a felújított irodaépület felszentelését, egy nő-
szövetségi zászló készítését, amelyet a templomban 
tartanának, kirándulások szervezését. Olvassák és sze-
retik a Mária és Márta Magazint, 24 megrendelő várja 
kíváncsian az új szám megjelenését. Szeretnének cikke-
ket olvasni az öltözködésről, a helyes viselkedésről, a 
hagyományőrzésről. 

 

Magyarbükkösi nőszövetség 

Istvánházi nőszövetség 
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Kincskereső asszonyok 
 
   A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója keretében, 
2006. augusztus 19-én, Miskolcon rendezték meg a Nő-
szövetségi Világtalálkozót. A Kossuth utcai templomot a 
Kárpát-medence magyar református egyházkerületeinek 
képviselői népesítették be. Szép számban jöttek asszo-
nyok az anyaország különböző vidékeiről, Kárpátaljáról, 
Partiumból. Erdélyből 14-en voltunk jelen ezen az ünne-
pen. A felvidéki, délvidéki, és a  amerikai magyarok le-
vélben üdvözölték a résztvevőket.  
   A találkozó központi gondolata a 2. Tim. 1, 14-ben ol-
vasható ige volt: „A rád bízott drága kincset őrizd meg a 
bennünk lakozó Szentlélek által.”  Igehirdetők, előadók 
erre a bibliai versre építették mondanivalójukat.  
   A program Dr. Horváth Barnabásné, a Tiszáninneni 
Nőszövetség elnökének  igehirdetésével indult, melynek 
alapszava a „kincs” volt. Ma már a szótartás, becsület, 
hazaszeretet, hűség, tisztesség, hit, remény, szeretet 
nem számítanak értékeknek – mondta.  A lelki értékek 
háttérbe szorultak, és sokaknak csak az a fontos, ami 
pénzen megvásárolható. Az igazi kincs is megvásárolha-
tó, de nem pénzzel, hanem élettel. Egyházon kívül és 
belül élők egyaránt megelégszenek a nagy kincsből egy 
kevéssel, pedig Jézus, amikor eljött, megmutatta, hogy 
Isten országa megtapasztalható valóság. 
   Szabó Sándor, házigazda lelkipásztor és Dr. Pásztor 
Jánosné, az Országos Nőszövetség elnökének köszön-
tője után Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára, a Debreceni 
Hittudományi Egyetem nyugalmazott professzora elő-
adásában arra keresett és adott választ, hogy hol talál-
hatjuk meg, hogyan őrizhetjük és adhatjuk tovább az 
igaz kincset. 
   Maradandó értékeink közé tartoznak a hagyománya-
ink, népdalaink. Kalotaszegi, bonchidai muzsikát, egyhá-
zi népénekeket, református zsoltárokat hallgathattunk 
meg a Pál család, Herczku Ágnes, valamint Balogh Kál-
mán többszörösen díjazott népművészek előadásában.  

   A találkozó második előadását D. Dr. Csohány János 
nyugalmazott professzor tartotta, melynek során a Lel-
készegyesület 1918-ban összeállított reformprogramjá-
nak nőkre vonatkozó részleteit ismertette. 
   Ebéd után az Avasi templomban Miskolc történetének 
néhány mozzanatát elevenítették fel a lelkészek, majd 
egy asszonytestvérünk, Váradiné Osváth Mária párna-
gyűjteményét csodálhattuk meg. A területi részek nőszö-
vetségeinek beszámolói előtt bemutatták a 2006-os 
Kárpát-medencei imanap programfüzetét, melyet a Kon-
vent határozata nyomán a Dunántúli Nőszövetség veze-
tősége állított össze, azzal a céllal, hogy az elszakított 
országrészek lakói jobban megismerjék egymást, és 
minden évben, advent első vasárnapján imádkozzanak 
megmaradásunkért. 
   Dr. Börzsönyi Józsefné Szabolcsy Marianna lelkipász-
tor záró áhítatának örömüzenete az volt, hogy Jézus az 
Ő drága kincsét törékeny cserépedény-életünkbe helyez-
te. Ne csüggesszen el minket cserépedény-voltunk, mert 
Jézus látja életünket. Igyekezzünk felfedezni, megőrizni 
és továbbadni ezt a kincset. 

(bm)       

Thomas Boston  
Az emberhalászat művészete 
 

    
„A halászok munkája, akárcsak az igehirdetőké, nehéz: naphosszat a hideg 
vízben állnak. Amikor másokat elijeszt a vihar, ők akkor is kimerészkednek, 
nehogy elveszítsék halaikat. Ekképpen kellene tenniük az igehirdetőknek 
is. 
   A halászok háló segítségével fogják a halakat. Az igehirdetőknek is van 
hálójuk, amellyel lelkeket halászhatnak. Ez nem más, mint az örökkévaló 
evangélium, a béke, a megnyugvás Igéje, amellyel a bűnösök megfogatnak. 
   Előfordul, hogy a halászok sokáig erőlködnek, és nem fognak semmit, de 
azért nem hagyják abba munkájukat. Így az igehirdetők is hosszú ideig pré-
dikálhatnak, anélkül hogy akár egy lelket is megnyernének, mégsem sza-
bad csüggedniük.” 
   1699 januárjában a huszonkét éves Thomas Boston, aki ekkor már a skót egy-
ház okleveles igehirdetője, ír „egy magánbeszédet az emberhalászat művészeté-
ről”. E „magánbeszéd” egy önmagához intézett igehirdetés-elmélkedés formáját 
ölti, és Krisztusról mint igehirdetői példaképéről szól. 
   A protestánsok azóta is a lelkészi szolgálatról, az evangélium hirdetéséről szó-
ló mesterműként tartják számon. 
   Thomas Boston Az emberhalászat művészete című könyvét először magyarul 
Kállay Enikő fordításában a kolozsvári Koinónia Kiadó jelentette meg 2003-ban. 

O l v a s ó 

Erdélyi résztvevők egy csoportja 
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Hálával tartozom Istennek 
 
   Az otthonos, virágos udvar mögötti hűvös szobában 
beszélgetünk özv. Trombitás Józsefné Koncza Piros-
kával. Tanév közben iskolás lányok laknak nála, lányai, 
unokái közel vannak, nem szenved az egyedülléttől. Éle-
téről, közös munkájukról beszél. 
 

   Hunyad megyében születtem, édesapám tisztviselő 
volt egy banknál, a négy elemit Hátszegen végeztem, s 
hogy tovább is magyar nyelven tanulhassak, Aradon vol-
tam 3 évig az apácáknál, azután Petrozsényben, végül 
Kolozsváron érettségiztem a Református Leánygimnázi-
umban. Vallásos nevelést kaptunk, sok szépet és jót ta-
nultunk a tanárainktól. Az osztálytársaimmal most is kap-
csolatban állok. 
   1949-ben érettségiztem, de a többieknél később, mert 
súlyos tüdőbeteg lettem. Meghalt édesapám, így a to-
vábbtanulásra nem volt lehetőség. Mikor megismerked-
tünk, Jóska Kolozsváron, a Monostori úton volt segédlel-
kész, azután Magyarpalatkán szolgált, oda kerültem én 
is a férjhezmenetel után. Nagyon sáros falu volt, Vajda-
kamaráson túl. Megvoltak a földek, a gabonabeadást 
Mócsra kellett vinni, többe került a fuvar, mint a termék. 
Kolozsvárra négy hegyen kellett átmenni, nagy sárban 
csak ökrösszekérrel lehetett. Nem volt villany, nem volt 
rádió, a kút nyáron kiszáradt, a csorgóról kellett hozni a 
vizet szekérrel, de nem éreztük szerencsétlennek ma-
gunkat, mert az emberek nagyon kedvesek voltak. Ott 
született az első kislányunk, én fertőző kavernával négy 
hónapra kórházba kerültem, utána hetente kellett járnom 
légmell-kezelésre. Magyarpalatkáról ezt nem lehetett, el 
kellett jönnünk Marosszentannára, hogy városközelben 
legyünk. Mikor odakerültünk, nem volt papi lakás, majd-
nem egy évig egyik presbiternél laktunk, a bútorunk sza-
naszét. A férjem vezetésével befejezték a paplakot, utá-
na nekifogtak a templomot javítani, ez tartott vagy 20 
évig. A gyülekezet nagyon rendes volt, de szegény, mert 
azelőtt kollektivizáltak. A lélekszám lassan 650-re emel-
kedett. A férjem rendszeres családlátogatást végzett, 
énekkart szervezett, vallásórát tartott, amit a tanítók 
igyekeztek akadályozni. Volt aki a konfirmándusoktól 
elvette az énekeskönyvet, egyik tanítónő bejött a vallás-
órás gyermekekhez, kivezényelte őket más foglalkozás-

ra. De a szülők nagyon kiálltak a vallásoktatás mellett, 
azt mondták, hogy amíg ők adnak enni a gyermekeiknek, 
oda küldik őket, ahová helyesnek látják. 
   Sok ünnepélyt szerveztünk, azokra én másoltam a ver-
seket, kiosztottam, kikérdeztem. A lányokat kézimunkáz-
ni tanítottam. Az egyházmegyénél voltam félnormás 
tisztviselő, 1972-től a Mobila bútorgyárban, 20 évig. 
   Nehéz volt a templomjavítás, mikor kifogytunk a pénz-
ből, javasoltam az asszonyoknak, hogy egy piaci árulás-
ból 10 tojás vagy pár virágcsokor árát ajánlják fel az egy-
háznak. A csillárokat, karzatfestést az ifjúság vállalta, a 
szószékterítőt, úrasztali terítőt, szőnyegeket a 
konfirmándusok. Mindig kitaláltunk valamit, hogy a mun-
ka haladjon. 
   Marosszentannán született meg a második lányom.  
   Örömmel láttuk a gyülekezet fejlődését, a gyermekek, 
fiatalok között végzett munka eredményét. Nagyon jó 
viszonyban voltunk a hívekkel, a férjem minden beteget 
meglátogatott otthon, a kórházban. Mindenkiről tudtunk, 
s ahol kellett, igyekeztünk segíteni. Mikor 22 év után el-
költöztünk, csalódással vették tudomásul, azt hitték, ott 
fogunk megöregedni. 
   A férjem a Vártemplomban lett segédlelkész, járt ki 
Meggyesfalvára, ahol eleinte magánlakásban tartották az 
istentiszteletet, aztán megkezdődött a gyülekezeti terem 
építése, az egyházközség szervezése. Mikor nyugdíjba 
ment, 2600 híve volt nyilvántartva. 
   Csak hivatalosan volt nyugdíjas, mert a Gecse utcában 
segített vagy 2 évig, Farkas Györggyel gondozták a me-
zőségi szórványokat. 
   Csegedi Ákossal megszervezték a nyugdíjas lelkészek 
találkozóit, a nehéz sorsú özvegyek segítését. 
   A Vártemplomban is segített 12 évig, halála előtt fél 
évvel már csak taxival tudott elmenni a templomig, de 
akkor sem maradt otthon, mert a szolgálat volt az élete.      
Gyakran álmodott Magyarpalatkáról, ahol esténként én 
kézimunkáztam, ő felolvasott nekem, ahol olyan jó szom-
széd lelkészek voltak, mint Szőke Sándor, Kun Árpád, 
Kertész Marci bácsiék. 
   Négy éve halt meg, de nekem azóta is nehéz meg-
szokni, hogy este nincs kivel megbeszélni az eseménye-
ket, tervezni a másnapot. Szerényen és csendesen él-
tünk, de a jó Isten segített és a legnehezebb időkben 
sem éreztük magunkat boldogtalannak, csak hálával 
tartozunk Istennek, mert minden bajból mutatott kiutat. 
                                                                                    T. I. 
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Interjú Istennel 
 
Azt álmodtam, interjút készítek Istennel. 
 – Tehát, interjút szeretnél tőlem?  – kérdezte Isten. 
 – Ha van rá egy kis időd –  mondtam. 
Isten mosolygott. 
 – Az időm végtelen. Milyen kérdéseid vannak? 
 – Mi a legmeglepőbb számodra az emberiségben?  
Isten válaszolt:  – Az, hogy unalmasnak tartják gyermekkorukat. 
Sietnek felnőtté válni, majd vágyódnak újból gyermekké lenni. 
 – Az, hogy elveszítik egészségüket, hogy pénzt szerezzenek, 
majd elveszítik pénzüket, hogy 
visszakapják egészségüket. 
 – Hogy a jövőtől való félelmük miatt, megfeledkeznek a jelen-
ről, annyira, hogy sem a jelenben, sem a jövőben nem élnek. 
 – Az, hogy úgy élnek mintha sosem halnának meg, és úgy hal-
nak meg, mintha sosem éltek volna. 
Isten megfogta kezemet és egy ideig hallgattunk. 
Majd megkérdeztem: 
 – Mint szülő, mit szeretnél, ha gyermekeid megtanulnának az 
élet nagy leckéiből? 
Isten mosolyogva válaszolt:  – Hogy megtanulják, senkit sem 
kényszeríthetnek, hogy szeresse őket. Amit tehetnek, engedjék, 
hogy szeretve legyenek.  
 – Hogy megtanulják, nem jó magukat másokkal összehasonlí-
tani. 
 – Hogy megtanulják, hogy egy gazdag ember nem feltétlenül 
az, akinek a legtöbb van, hanem az, akinek a legkevesebbre 
van szüksége.  
 – Tanulják meg, hogy pillanatok alatt mély sebet ejthetnek 
azon, akit szeretnek, de sok évbe telik, hogy meggyógyítsák a 
sebet. 
 – Tanuljanak megbocsátani, megbocsátást gyakorolva. Hogy 
megtanulják, nem mindig elég, ha mások megbocsátanak nekik, 
hanem nekik is meg kell bocsátaniok. 
 – Tanulják meg, hogy vannak személyek akik nagyon szeretik 
őket,  csak egyszerűen nem 
tudják ezt kifejezni és megmutatni. 
 – Hogy tanulják meg, két ember nézhet ugyanarra a dologra, 
és azt különbözőnek látja. 
 – És tanulják meg, hogy én itt vagyok mindig. 

Szerepeink és küldetésünk (5)   
 

Együtt élni egy fedél alatt 
 
    Vannak kedves szerepeink: feleség, az éde-
sanya, nagymama, presbiter, tanárnő szerepe. 
Szívesen olvasunk róla, mert talán könnyebb megé-
lni, mint az anyósét. Nagyon hálátlan szerep: 
anyósnak lenni. Gondoljunk csak a sok morbid 
anyósviccre. Nem hiába hívják anyósülésnek a so-
főr melletti helyet, hiszen balesetkor a biztos halál 
helye.  
   Miért annyira nem kívánt személy az anyós, 
amikor ő is édesanya és nagymama? 
Túlságosan sokat beszél, mindenbe beleszól, min-
dig neki kell igaza legyen? Valóban van ilyen is. 
Túlságosan szereti a saját gyerekét, nem tudja elfo-
gadni a vő, vagy a meny másságát, talán féltékeny 
is rájuk, mert elvették a gyerekét? Igen, volt már 
ilyen is. 
    Nagyon nehéz tapintatosan, finoman jelen lenni 
egy meny vagy vő életében. Nem szeretik a fiatalok 
a tanácsokat. Nem is kell adni nekik, hacsak nem 
ők kérik. Nem kell mindent betöltő, uralkodó módon 
részt venni az életükben, mert felnőttek már, és ma-
guk akarnak dönteni az életükről, dolgaikról és 
főként ők akarják nevelni a gyermeküket, talán 
homlokegyenest másképp, mint az nagymama. 
Különben ők „mindent jobban tudnak, jobban 
főznek, az anyós már nem tud semmit". Hát le lehet 
nyelni ennyi megaláztatást? Igen. De csak akkor, 
ha a szívünkben ég a krisztusi szeretet. Mert          
„a szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent 
remél, és mindent eltűr". Ha úgy szeretem a 
vejemet, mintha a fiam volna, akkor megértem, ha 
fáradt, ha problémái vannak. 
  Megértem a lányomat is, ha ingerült, mert feszült, 
sok a tennivalója, kevés az ideje. Stresszeli az 
időhiány és a megfelelési kényszer. Nem szólhatok 
bele a fiatalok vitáiba, nem is jó jelen lenni, amikor 
a fiatal család akarja élni a maga saját életét. 
   Bizonyára könnyebb az ünnepi anyós szerep. Aki 
csak alkalmanként találkozik a fiatalokkal, ámbár ha 
nem tud féket tenni a nyelvére, sok éket verhet a 
fiatalok közé. 
   Együtt élni egy fedél alatt – nagyon sok tapintat 
és alkalmazkodás kell. Amikor hazajönnek fáradtan, 
és együtt szeretnének vacsorázni, legyen övék a 
konyha. Nem kell arról beszélni, hogy kié a ház, 
kinek van benne több joga, mi illeti meg az öreget. 
Ha fájdalom nélkül, szeretettel, megértéssel tudunk 
visszahúzódni, akkor mindenkit eltölt a békesség. 
Bizonyára ők is úgy érzik, hogy sokat kell alkalmaz-
kodniuk. 
    Mindig több generációs családban éltem és sa-
jnos sokat szenvedtem a többiek vitáitól, sér-
tődékenységüktől, nem győztem vigasztalni őket, és 
mindenkinek külön-külön igazat adni. Nem volt jó se 
gyermeknek lenni, se fiatalasszonynak. Elhatároz-
tam, hogy én másképp fogom megélni anyós és 
nagymama voltomat. Hogy mennyire sikerül, azt a 
fiataloknak kellene elmondaniuk. 

Csáky Józsefné                                                                                                



Mária és Márta magazin 8. 
Bensőséges, kitartó, avagy törékeny kapcsolataink 
 

Családról – hittel és reménnyel 
 

• Hogyan működik a család,  
a “felmenők befolyása” szemszögéből? 

 
   Mi emberek közösségben élünk. Gondjainkat, örömein-
ket és a szürke hétköznapjainkat is közösségben éljük, 
bensőséges, kitartó avagy törékeny kapcsolatokban. Ha 
valaki meg akarja érteni a családot és  segítségére akar 
lenni, akkor meg kell tudnia érteni a benne élők egymás-
hoz való viszonyát, a család közösségi rendszerét. 
Az egyik szempont: a család működését „felmenőink” 
befolyása alakítja! 
    A család feladata segíteni tagjainak életcéljaik eléré-
sében.  
   Minden ember más és egyedi, így minden család is 
más és egyedi. Helyezzük fókuszba a már ismert kér-
dést: hogyan lehet egyensúlyozni a régi családhoz való 
hűség és a változás között? 
   A család valójában egy olyan közösségi rendszer, 
amelyben mindenkinek megvan a maga meghatározott 
szerepe és feladata. Gondolkodjunk el, egészen konkré-
tan, a magunk szerepeiről, feladatairól a családunkban – 
tudva azt, hogy az igazán kiegyensúlyozott család az, 
ahol tisztában vannak a családtagok mindezekkel, és 
kellő differenciáltsággal tudják kezelni ezeket. Isten a 
rendet adta ajándékba számunkra, a család rendszeré-
ben is, ugyanígy a szerepek összezavarodása vagy fel-
cserélése káoszhoz, Istentől való eltávolodáshoz vezet.  
   A családjainkban generációkon át működő „törvények” 
hatnak, amelyek néha a valós igé-
nyekre való tekintet nélkül is meg-
határozzák(-hatják), hogy bizonyos 
helyzetekben mit  „kell tenni” a csa-
ládban. Például: nálunk a legidő-
sebb fiú mindig követi az apja fog-
lalkozását, vagy: a mi családunk-
ban… túl fájdalmas beszélni róla, 
vagy: a te családod, az én csalá-
dom, stb. – sorolhatnám a végte-
lenségig, de megteheti ki-ki a maga 
helyzetében, hogy felfedezze eze-
ket az úgynevezett mitoszokat, 
játszmákat, melyeket átörökítenek 
a családok és mintegy a konfliktu-
sok, vagy egyébb rendezetlen        
„ügyek” elfedésére, mint magyará-
zati formát használnak.  
   Nincs ideális család, így termé-
szetesen, nincs töretlen harmónia 
(mi sosem veszekedünk – és hány-
szor találkozunk mégis ilyen          
„hibátlannak”,       „harmónikusnak” 
fémjelzett családdal).    
   Felismertük mi miben vagyunk? 
Vagy hol szeretnénk lenni? Mi mit 
tudunk tenni?  Nálunk milyen  
“családi örökségek” találkoztak?    
   Tulajdonképpen a konkrét  hely-
zeteken és megélt példákon át jut-
hatunk el addig a felismerésig, 

hogy az éremnek mindig két oldala van – hiszen a csalá-
di örökségek  valójában építőek lehetnek, hiszen egyfaj-
ta kitaposott útat jelentenek, céljukat tekintve annak is 
szánják elődeink, de a másik oldal is ott van, amikor el-
ferdült vágyak, vagy önös érdekek, félelmek, titkok vezé-
relik az átörökítőket még ha tudatlanul is – ekkor a ki-
mondatlan szabályok érvényesülnek.  
   Egy családban élve támogatást, védést, szeretetet 
kaphatunk, vagyis egy házasság akkor véd a betegsé-
gektől (stressz, mentális betegségek, stb.), ha világosak 
a szerepek (kinek mi a faladata, mik az elvárások és le-
hetőségek) és normákat ad (melyek útjelzők és nem gá-
tak a fejlődésben), illetve rokoni és baráti kapcsolat-
hálozatot hoz létre. 
   Természetes változásoknak van kitéve időszakosan a 
család, melyeken egy egészséges család összerop-
panás nélkül átmegy. Ilyen krízis például a gyermek 
születése, gyermekek önállósodása, nyugdíjazás stb. 
Ezek az úgynevezett normális krízisek tulajdonképpen 
fordulópont jellegű időszakok,  jórészt  előre láthatóak és 
a fejlődést mozdítják előre. Igazi krízisek akkor alakulnak 
ki, ha családi funkciók nem tudnak elég rugalmasan iga-
zodni a helyzethez (pl. – az anya „kicsi fiát” nehezen 
engedi megnősülni, felnőni, amikor az idős szülők ter-
mészetesnek tartják, hogy gyermekeik ápolókká válnak, 
amikor a szülő dönt a pályaválasztásnál, amikor a 
nagyszülő beleszól,stb).  
   Egy család életútján néhány igen fontos szakaszt érde-
mes megfigyelni, hogy éppen tudjuk hol tartunk és mire 
számíthatunk.    
   Támogató, tehát egy családi közösség, ha a tagok 
közös nyelvet beszélnek (nyílt kommunikáció és közös 
megértés ), a generációk között élő és zökkenőmentes a 

kapcsolat (legsérülékenyebb a 
mai időkben), átláthatóak a 
kapcsolatok (kölcsönösség, 
s ze r e t e t ) ,  e l f o g a d ha t ó 
egyetértés a család és a 
tágabb környezet között 
(társadalom és kultúra – 
hiszen ellenkező esetben a 
családtól kell eltávolodjon, 
hogy boldoguljon, elveszti a 
család támogatását és kiszol-
gáltatott, sérülékennyé válik), 
felelősségérzet egymásért, s 
egyfajta  belső kontroll elfo-
gadása. 
   Milyen „megbízást adnak” a 
szülők,  és hogyan viszonyul a 
gyerek?  Kinek a „vágyát” tel-
jesíti a gyerek? „Kötődő” vagy 
„eltaszított”? Túl érett, vagy 
éppen visszacsúszott kis-
gyerek felnőtten is? „Szülő-
pótlék” vagy „bántalmazott” 
gyerek? 
   F o l y t a j u k  m i n d e z e k 
részletezésével, konkrét     
példákon keresztül. 

                                                                                                                        
Becsky Borbála 
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Nem az  egyenruha tesz hivővé 

Diakonisszák tegnap és ma 
 
   Simon Mária (leánykori nevén Fülöp) közel egy hó-
napja töltötte be a nyolcvanadik életévét. Hangos ima 
fogadott, amikor beléptünk marosszentannai otthona 
előszobájába, Isten oltalmára bizta családját, 14 unoká-
ját. Bevallása szerint ő volt az utolsó diakonissza, aki 
letette az egyenruhát. 
   Nagy Ágnes kilenc éve végzett a marosvásárhelyi 
református asszisztensképzőben, azóta a Gecse utcai 
Kistemplomhoz tartozó idős személyekkel foglalkozik. 
   Velük beszélgetve próbáljuk megtudni, hogy milyen 
volt és milyen most a diakonisszai szolgálat, melyek 
azok a feladatok, elvárások, amelynek meg kell felelnie a 
szeretetszolgálat végzését felvállaló személynek. S bár 
hajlamosak vagyunk gondolkozás nélkül rámondani, 
hogy jelentős eltérések vannak a régi és jelenkori diako-
nisszák munkája között, beszélgetéseinkből kiderül, 
hogy az alap: Isten és az emberek szolgálata ugyanaz 
maradt. S ahogy a múltban, most is sok múlik a szolgá-
latvégzők hozzáállásán.  
 
   – A kendi születésű Fülöp Mária Az én kicsinyeim című 
keresztyén gyermeklapból szerzett tudomást a diako-
nisszákról, és tevékenységükről.    
   – Édesapám vitt el Kolozsvárra, a diakonisszaképző 
intézetbe, amelyet Dr. Borbáth Dániel vezetett. A képzés 
négy éves volt, egy év elmélet, három év gyakorlat. 
Egészségügyi és vallásos képzést biztosítottak. Kolozs-
váron volt egy református kórház, amelyben az orvosok 
mellett a diakonisszák végeztek minden feladatot. Leg-
többen itt dolgoztunk. Szigorú szabályok és jól meghatá-
rozott programunk volt. Minden reggel hat órakor kel-
tünk, áhitaton vettünk részt. A kórházban felváltva vé-
geztünk minden munkát. Sorra tanultunk meg röntgenez-
ni, beteget ellátni, főzni, irodai munkát végezni. Dolgoz-

tunk a sebészeten, szülészeten, fül-orr-gégészeten. 
Ebéd után volt egy óra szabadidőnk, minden hétvégén 
egy szabad délutánunk, egy évben egy hónap szabadsá-
gunk.  Fizetésünk nem volt, csak zsebpénzt kaptunk. 
Egy évig kellett gyűjtsek, hogy vásároljak magamnak egy 
szép, magas sarkú cipőt, mert abban jobban tudtam jár-
ni, mint a lapos sarkúba, amit kaptunk.  
   – Úgy hangzik, mintha zárdában tetszett volna élni. 
   – A háborúban az állomásra élelmet vittünk a katonák-
nak. Ott voltak a katolikus apácák is, akik nem ismertek 
minket, s azt mondták rólunk, hogy református világiak 
vagyunk. Nem voltunk világiak, de apácák sem. Nem volt 
zárda a mi intézetünk, de kívülállóknak így tűnhetett. 
Nem is csodálkozom. Egyenruhánk volt, mindenhova 
kettesével jártunk. Amikor vasárnap csoportosan bevo-
nultunk istentiszteletre a Teológiára, akkor minden hall-
gató kíváncsian nézett minket. Ha  valaki ki akart lépni a 
szolgálatból, megtehette. Miután bejelentette szándékát 
mi a többiek nem barátkozhattunk velük. Volt, aki kiállt 
és férjhezment. Úgy volt, akkor is, mint most. Nem a ru-
ha tett valakit diakonisszává. Az egyenruha nem tett 
hivővé. Akkor is sokan voltak, akik csak kötelességből és 
nem szeretetből, nem alázattal végezték a munkájukat. 
De voltak olyanok is, akik hittel, szeretettel szolgáltak 
Istennek és embereknek. 
   – Mi történt 1949 után, a kórház államositását követő-
en? 
   – A diakonisszák egy része a református gyülekezetek-
ben, árvaházakban, öregotthonokban helyezkedett el. 
Voltak, akiket átvett az állam, s ők továbbra is a kórház-
ban dolgoztak. Engem Zilahra helyeztek kántornak. No-
ha nem volt kántori képesitésem, nagyon szerettem zon-
gorázni, s a napi szabad órámat mindig a zongorázással 
töltöttem. Ezt utólag kamatoztatni tudtam kántorként. 
Most is nagy örömömet lelem a zongorázásban, unoká-
im is örökölték ezt a képességem és a zene szeretetét. 
Majdnem négy évet töltöttem Zilahon, ahol a titkosszol-
gálat emberei többször behivattak, kihallgattak. Onnan 
Nagygalambfalvára kerültem, szintén kántornak. A titkos-
szolgálat ott is zaklatott. Borbáth tiszteletes úr tanácsára, 
1955-ben, utolsóként vetettem le a diakonissza ruhát. 
Nem a ruha tett diakonisszává, civilben is ugyanúgy, a 
gyermekekházában és marosszentannai kántorként is az 
Urat szolgáltam.  
 
 
Nem embernek, hanem Istennek szolgálni 
 
   A marosvásárhelyi református asszisztenképző intézet 
végzőseit ritkán nevezik diakonisszának. Pedig az 
egészségügyi képzés mellett a szeretetszolgálat végzé-
sére is felkészitik, megpróbálják felkésziteni őket. A vég-
zősök nagyrésze kórházakban, egészségügyi intézmé-
nyekben, öregotthonokban helyezkedik el.  
Nagy Ágnes igy vall a pályaválasztásról: – Azért válasz-
tottam, hogy egy református gyülekezet diakonisszája 
legyek, mert nem akartam olyan helyen dolgozni, ahol a 
betegek csúszópénzt ajánlanak fel. Én adni akartam, 
nem kapni. Nagyszüleim korán meghaltak, részben ezért 
is választottam, hogy idős, segitségre szoruló emberek-
kel foglalkozzam. 
   – Mi egy modern diakonissza feladata? 
   – Én a Kistemplomhoz tartozó idős, ágyhoz és házhoz 
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kötött betegeket látogatom. Megmérem a vérnyomásu-
kat, vércukor szintjüket, kiíratom és kiváltom a gyógysze-
reiket. Ezenkívül beszélgetek velük, ha igénylik tanácsot 
adok. Az egészségügyi ellátás mellett a legfontosabb, 
hogy meghallgassam őket, hogy érezzék, hogy fontosak. 
Biztatom őket, hogy gondozzák magukat, mozogjanak, 
őrizzék meg emberi méltóságukat. Van, akinél egy fél 
órát, van, akinél másfelet maradok. Attól függ, hogy mire 
van szüksége. Mindig nagyon várnak, rendbeteszik a 
lakást, van, ahol süteménnyel is kínálnak. Kedves ven-
dégként fogadnak. 
   – Nehéz lehet naponta 6-7 idős személy gondjait meg-
hallgatni, feldolgozni. 
   – Néha, több kilométeres gyalogtúra után beleesek az 
önsajnálkozás csapdájába. De megtanultam, hogy az 
idős személyek gondjait és a sajátjaimat is leteszem Is-
ten kezébe. Nagyon nehéz mikor egy-egy személy, aki-
hez több évig jártam meghal. Mindig időre van szüksé-
gem, hogy feldolgozhassam a szomorú hirt. Az a legfon-
tosabb, hogy örömmel, jókedvvel végezd a szolgálatot. 
Ha nem igy teszed, akkor az idős, beteg személyek 
megérzik és elzárkoznak. Sajnos azok között a fiatalok 
között, akik gyakornokként jöttek hozzám voltak olyanok 
is, akik egy egyszerű feladtaként kezelték a betegeket. 

Van, akinek ez csak egy munkahely, nem hivatás. Pedig 
még a klinikákon is elvárják, hogy ha a református asz-
szisztensképzőben végeztél, akkor az viselkedésedben, 
munkavégzésedben, hozzáállásodban meglátszon. A 
szolgálatot nem embereknek, hanem Istennek végzed. 
Ha ezt megértjük, akkor könnyebb. 
                                                                       Simon Virág 
 

  

  Krisztusi program  
    
A lélekmentés felvállalása nélkül hazugság azt állítani, hogy mi szeretjük az embereket.  
   A küldetés elől menekülő keresztyének inkább szeretnek gyülekezetesdit játszani. Igen jel-
lemző rájuk az, amit Bailey Smith amerikai evangélista ír az „Igazi evangélizáció” című köny-
vében: "Ők már nem emberhalászok, hanem akvárium fenntartók." A jelszó: fenntartani a 
rendszert! A gyülekezeti tagokat felhasználni a tradíciók megőrzésére. Sok és színes program 
szervezésével bebizonyítani, hogy élő gyülekezet vagyunk. A gyülekezeti életet túlszervezni 
különösebb cél nélkül, csakhogy senki se unatkozzon. És hogy mi lesz a megtéretlen rokon-
nal, szomszéddal, munkatárssal, osztálytárssal? Hát kinek van arra ideje és ereje, amikor ennyi 
feladat vár ránk?  
   Emberhalászat helyett, akváriumgondozás? Nem csoda, ha az ilyen szemlélettel rendelke-
zők között kellemetlenül hatnak Pál apostol szavai: Mind a görögöknek, mind a barbároknak, 
mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok.  Azért a mi rajtam áll, kész vagyok 
néktek is, a kik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni.  Mert nem szégyenlem a Krisztus 
evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg gö-
rögnek. (Róma 1: 14 -16)  

                                                                                                                           Lukács János 

M.C.Escher grafikája 
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   Az elmúlt hetekben folyt a tíz legfontosabb román személyiség 
megszavazása. A lehetségesek között volt Richard Wurmbrand (1909-
2001), egykori bukaresti lutheránus lelkipásztor is, aki tizennégy évet töltött 
különféle börtönökben elkötelezett keresztyénségéért. Egy ismerősöm 
villámpostán biztatott, hogy voksomat Richard Wurmbrandra adjam, amit 
én meg is tettem. 
   Miért? Az internetes szavazólapon megindokoltam, itt viszont nem 
azokat az okokat sorolom fel. És bár e lap olvasóinak nyilvánossága előtt, 
mégis inkább csak magam előtt számolok el e szavazattal. 
   Egyetlen okom van rá: hálás vagyok Istennek Richard Wurmbrandért. 
Hálás vagyok azért a keresztyén hitvallóért, akiről egykori börtöntársa, 
Visky Ferenc lelkipásztor mesélt nagy szeretettel, majd írt is később 
“Fogoly vagyok” című könyvében. 
Ezekből az elbeszelésekből Isten egy olyan gyermekének arcképe 
ábrázolódott ki előttünk, aki a szenvedések, fenyegetések közepette sem 
engedett hitéből. A bilincset viszont nem keserűséggel vette fel az ő 
Uráért, Krisztusért, hanem örömmel és abbéli készséggel, hogy 
fogvatartóinak és fogolytársainak egyaránt Krisztusról tegyen bizonyságot. 
   Megelevenedett a leleményes igehirdető képe, aki – csak hogy az 
evangéliummal elérje a szovjet katonákat, kommunista traktátusok borítójába és szövege közé köttette be a bibliai 
szöveget. 
   Majd Wurmbrand írásai is kezembe kerültek. Elmélkedéseiben az Isten iránti szeretet, az Isten előtti alázat, ön- és 
emberismeret, a derű, a Megváltóval való közösség öröme árad. 
   Írásai közül leginkább a “Mélységekben járatta őket” című könyve fogott meg, amelyben börtönéveiről ír. Rendkívüli 
bizonysága Isten megőrző kegyelmének, az emberi gonoszság által kreált legszörnyűbb körülmények között is. 
   A vele való személyes találkozást esetleg óhajthattam, de soha nem reméltem. Isten ezzel is megajándékozott: 
1999 tavaszán kísérhettem el Visky Ferencet az Egyesült Államokba. Útitervünk csak a keleti partvidékre volt, 
Richard és felesége, Sabina viszont a távoli Nyugaton, a kaliforniai Palos Verdes-ben, Los Angeles közelében lakott. 
A 90. életévében járó Richard ágyhoz kötött beteg volt. 
   Amikor Feri bácsi felhívta, hogy legalább telefonon köszöntse őket, Sabina szinte ellentmondást nem tűrő hangon 
mondta, hogy őket bizony nem lehet kihagyni, meg ne tegyük, hogy nem látogatjuk meg! “Fenyegetőzését” tett 
követte: megrendelte és elküldte a repülőjegyeket, ami által lehetővé vált a velük való találkozás. 
   Gyengesége miatt az idős Richarddal nem közölték előre a látogatást. Csak odaérkezésünk másnapján jöhetett 
létre a két egykori fogolytárs találkozása, hálában, az Ige csendjében és örömében, emlékek könnyében és 
nevetésében. Betegágyán Richard elénekelte héberül Mária hálaénekét. Előkerült az egykori durva fegyencruha 
darabra hímzett isteni ígéret is: “Az elveszettet megkeresem.” (Ezékiel 34,16) A hála és megrendülés leírhatatlan 
érzése járt át mindannyiunkat. 
   Miért szavaztam Richard Wurmbrandra? Szavazhattam volna – egészen jogosan – a bátor hitvallóra, a bölcs 
teológusra, a szenvedőkért továbra is küzdőre, a hűségben elaggott keresztyénre. Benne arra a Krisztusra 
szavaztam, Aki mindezekre képessé tette kegyelmével. Így fogalmazza ezt könyve záró fejezetében: “Washington 
egyik középületének a falán hatalmas réztáblába vésve olvasható az Egyesült Államok alkotmánya. Első ránézésre 
az ember csupán az alkotmány bevésett szavait látja. Ha azonban egy lépessel elmozdul, hogy más szögből lássa 
az írásra vetődő fényt, a szövegből kiemelkedik George Washington arca… Mindannyiunk mögött ott áll láthatatlanul 
Krisztus, aki megtartott a hitben, és erőt adott, hogy győzzünk.” 
   Azért szavaztam rá, mert ezt az egy lépéssel való elmozdulást hirdette, hogy aki néz, Krisztust lássa. 

 
                                                                                                     Adorján Kálmán 

 
 

Voks humana, 
azaz miért szavaztam Richard Wurmbrandra? 

Isten nem aszerint fog megítélni minket, hogy 
mennyi megpróbáltatáson mentünk keresztül,   

hanem hogy mennyire tudunk szeretni. 
      Richard Wurmbrand 
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Tűzhely mellett körben ülve, 
vidám arcú gyermekek, 

mókázgatnak, énekelnek, 
s törik ám a fejüket. 

 
Egy-két dolgot igyekeztem 

nagyon gyorsan ellesni, 
úgy gondolván, ha nem titok, 

veletek megosztani. 
 

szerkesztette: Czirmay Izabella 

Amikor a tűz mellé értem, egy aranyos leányka mesélt éppen egy 
történetet. Csapattársai, és a velük szemben ülő másik csapat tag-
jai figyelmesen hallgatták. A történet ekképpen szólt: 
 
Egyszer egy szőlősgazda munkásokat fogadott. Megegyezett velük 
egy euróban, és elküldte őket, hogy dolgozzanak a szőlőskertjé-
ben. Sok volt a munka, s a gazda újra kiment a piacra munkásokat 
keresni. Talált is néhányat, s őket is elküldte az előbbieknek segíte-
ni mondván, hogy nekik fele annyit fizet, mint társaiknak. A munka 
azonban nem fogyott el, s tovább hívogatott a gazda. Még egy al-
kalommal fogadott fel munkásokat, s az ő bérüket is megfelezte az 
előbbiekéhez képest, mivel később álltak munkába. A végén a gaz-
da mindenkinek megadta amit ígért, s a munkások boldogan men-
tek haza pihenni.  
 
Szép, egyszerű kis történet, de bizonyára már ti is rájöttetek, hogy 
a kislány tévesen mesélte el. Még mielőtt a kislányt elmarasztalná-
tok, megsúgom, hogy csak játék volt az egész, hisz az ellenfél csa-
pattagjainak kellett kijavítani és helyesen elmondani a történetet. 
Vajon miként javították ki? Segítséget nekik nem volt szabad hasz-
nálniuk, de te elolvashatod a Máté evangéliumának a 20. részét, 
ahol az igazi történet áll. 

Játék, ének, egymást váltogatták a tábor legszebb, gyermekek által leg-
kedveltebb helyén is, a tábortűz körül. Csodálatos élmény volt, középen 

nagy máglyaként égett a tűz, s amint a gyerekek énekeltek,  
mintha a szívükben is égett volna valami:  

T A K S Á Z S Ú Y Z Ú C É 

N Y Ő L D A R R S Ű Ő A M 

Á K É L P I Z S Á T O R E 

M E N T Í K Ő T J R Ű T T 

R V E R S E N Y M O D A R 

I L K E N D B E N B E M B 

Z S L E P R U O G Á D F V 

E L É S K A M R G T A Y N 

T É S Z T E C S Á R Í Y Z 

O L V A D A T K R C Á V M 

L Y U H D Ö N T E R Ú C Ö 

F É R B E N E R S P Ó E S 

I F A Z M E R G O V N M R 

S L O S A K I M E T L O K 

Z É P A N C S O L Á S D S 

 

Számos egyéb érdekes dolgot, lehetőséget kínált még a tábori 
élet, közülük 12-t el is rejtettem az alábbi betűrácsban,  

próbáljátok felfedezni, melyek azok. 
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Az első és az utolsó 
 Van helye az iskolai vallástanításnak 

 
   A nagyvakáció kellős közepén nehéz az iskoláról írni, 
amikor  szülő, diák és  tanár egyaránt pihenésre vágyik. 
A vallástanár is elfárad, hiszen nem könnyű egy tanéven 
keresztül hajnali 7 órakor, a nap első órájában 20-30 
diák figyelmét megragadni, az utolsó órákról, délutáni 
alkalmakról nem is beszélve. A vallástanár szolgálatát a 
körülmények mellett gyakran az is megnehezíti, hogy a 
környezet megkérdőjelezi a munkájának értelmét, vagy 
egyenesen fölöslegesnek tartja azt. 
   Bevallom, én is sokszor már-már feladtam a harcot,  
elkeseredtem. Nemcsak a külső nyomás miatt. Szülő-
ként is szembesülnöm kell a tanügyi rendszer hiányossá-
gaival, gyerekeim túlterheltségével. Mivel újra diák  va-
gyok, saját bőrömön tapasztalom, hogy mit jelent napi 
nyolc órát ülni az iskolapadban, aki elfelejtette tanácso-
lom, hogy próbálja ki újra... Ezért nem tudok nagy szava-
kat írni a vallásórák felette szükséges voltáról, csak egy-
szerűen arról írhatok, hogy mindezek ellenére miért vég-
zem ezt a munkát, arról az örömről és áldásról, amit a 
vallásórákon nap mint nap, minden nehézség ellenére 
megtapasztaltam. 
 
   Rövid tanári pályafutásom alatt, hiszen mindössze 6 év 
régiséggel rendelkezem, úgy adódott, hogy nagyon sok-
féle környezetben tanítottam: falun és városon, külváros-
ban és központban, értelmi fogyatékos és kiválló képes-
ségű gyerekek között, általános iskolában és líceumban 
egyaránt. Mindenhol azt tapasztaltam, hogy a gyerekek-
ben mélységes igény van a hitre és istenismeretre. Ez 
nem mindig mutatkozik meg közvetlen módon – szinte 
minden esetben először meg kell bírkózni azzal a nehéz-
séggel, hogy a diák a tanár személyétől függően kedvel 
egy tantárgyat vagy sem. Minden tanárnak ki kell állni a 
mesebeli három próbát... 
   A vallástanítás esetében fokozottan így van, hiszen a 
tét nagyon nagy: komolyan gondolja a vallástanár amiről 
– Akiről – tanít?  Mérhetetlenül nagy felelősségérzettel 
és félelemmel tölt el a tudat, hogy gyerekeink istenképe 
mennyire függ attól, hogy mit mutatunk  nekik.  
   ,,A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak 
megjelenését”. Ezt a sóvárgást  tapasztaltam meg a gye-
rekek között. Mindnyájunknak szükségünk van Istenre, 
akár tudatosul bennünk, akár nem.  
   A vallás egyik legősibb egyetemes emberi tevékeny-
ség – mondják a mindentudó lexikonok.  Szent Ágoston 
ezt így fogalmazta meg: ,,a magad számára teremtettél 
bennünket Uram Istenünk és nyugtalan a lelkünk, amíg 
téged meg nem talál.”  
Belső igény ez, nem egy kívülről ránkerőltetett  plusz 
tevékenység. 
Megnyilvánul ez a vágy a kicsik a szeretetéhségben, a 
kamaszok lázadásaiban, a ifjak teljességigényében.       
A mai fiatalokat semmi nem érdekli – szokták mondogat-
ni és majdnem igazuk van, ha így mondják: ,,a semmi 
nem érdekli” viszont ,,a minden” igen.  
 
   A vallásóra pedig elsősorban arra jó, hogy ott ,,a min-
denről” lehet beszélgetni. 
Isten úgy jelenti ki magát az ő igéjében, mint aki az első 

és az utolsó, a kezdet és a vég. Egyedül ő tudja biztosí-
tani, hogy életünk történetének eleje, közepe és kielégítő 
vége is legyen. A vallásórán tanultak, az Istenbe vetett 
hit  egy olyan keretet nyújt a diákoknak, amelyben értel-
mét látják annak is, ami az első és utolsó órák között 
történik, hiszen nemcsak az a kérdés tevődik fel, hogy 
szükség van-e a vallásórákra hanem az is, hogy miért 
kell nekem heti 5 órában akadémiai szintű matematikát 
tanulni, miért kell becsületesen tanulni és élni, ha csalás-
sal jobban boldogulok? Egyáltalán miért élek, merre tar-
tok, miért választ el egyszer a halál a szeretteimtől? 
Sokan azt mondják, hogy ezekre a kérdésekre válaszolni 
nem az iskola feladata: a vallásóráknak megvan a maga 
helye, de nem az iskolában. A templom, a  gyülekezeti 
vallásóra, a katekhézis alkalmas arra, hogy ezt a tudást 
átadja gyerekeinknek. Erre a kérdésre most nem szeret-
nék részletesen kitérni, csupán annyit jeleznék, hogy 
tapasztalatom szerint  az iskolai vallástanítással sokkal 
több gyerek szíve és értelme megérinthető, olyanoké is 
akik valamilyen oknál fogva nem jutnak el a templomig. 
Az iskolában az is nyilvánvalóbbá válik, hogy a hit, az 
Istennel való kapcsolatunk a mindennapi életünk szerves 
része, nemcsak bizonyos alkalmakhoz, helyszínekhez 
kapcsolódó tevékenység. 
 
   Ennek ellenére, sokan érvelnek azzal, hogy az  iskola 
elsősorban arra való, hogy konkrét tárgyi ismeretekkel 
lássa el a diákokat. Többször találkoztam ilyenszerű el-
lentmondásos megjegyzésekkel, hogy a vallásóra sem-
mire sem jó, mert ott a gyerekeink nem tanulnak semmit, 
vagy ennek az ellenkezőjével – a vallásóra egy plusz 
megterhelés a gyereknek, mivel  még abból is tanulni 
kell. Lehetne itt vitázni a pedagógusok örök dillemájáról, 
hogy a nevelés, vagy az oktatás fontosabb az iskolában? 
Lehetne érvelni azzal, hogy az alapos bibliaismeret 
mennyire az általános műveltségünkhöz kellene tartoz-
zon, hogy a Szentírás ismerete nélkül lehetetlen a ma-
gyar és világirodalom számos remekművének a megér-
tése, hogy európai kultúránk szerves része a keresztyén-
ség... és, hogy az ezzel kapcsolatos tudás elsajátítása 
ugyanúgy az iskolára is tartozik, mint az egyházra.  
   Találkoztam olyan szülőkkel, nagyszülőkkel is, akik 
boldogan újságolják, hogy milyen öröm számukra látni 
unokáik alapos bibliaismeretét, van aki Bibliát betüzgetve 
szerette meg az olvasást. Arra is volt példa, hogy az iro-

Onofrio Passaretta fotója 
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dalomtanár kért meg arra, hogy a vallásórán beszéljük 
meg Babitstól a Jónás könyvét, vagy Pál apostol levelei 
kapcsán vizsgáljuk meg a levél műfaját. Ezeknek az 
együttműködéseknek mindig nagyon áldásos következ-
ményei voltak. 
   Egyik nyolcadik osztályban miközben az Istennek 
szentelt időről, a helyes időbeosztásról beszélgettünk 
megtanultunk százalékot számolni, ami mint később ki-
derült egészen jólfogott a legközelebbi képességvizsgán. 
Lehetne folytatni a sort egy egész anekdota gyűjtemény-
nyel, hogy mi mindenre jó a vallásóra: egy gyakorlatias 
tizenkettedikes szerint „a vallásóra azért van, hogy nö-
velje a médiánkat”, egy másik diák pedig, aki közismert 
lógós hírében állt, eljött éppen arra az órára amikor a 
keresztyén munkaetikáról beszélgettünk és néhány hét 
múlva jelezte az angol szóbeli érettségi után, hogy erről  
a témáról húzott tételt és fogalma sem lett volna, hogy 
miről van szó, ha nem vett volna részt azon az órán. 
   A vallásórán valóban sokmindent megtanulhat az, aki 
műveltségét, tudását szeretné bővíteni (zárójelben je-
gyezném meg, de egyáltalán nem mellékesen, hogy a 
legkiválóbb képességű és magaviseletű gyerekek 
tanusítják a legnagyobb érdeklődést a vallásórákon – 
számomra mindez igazolja, hogy az Isten dolgaira szánt 
idő mindig megtérül, és sohasem plusz teher vagy hát-
rány).  
 
   Az ismeretek elsajátítása mellett a vallásórák előnye, 
hogy egyáltalán lehet beszélgetni. 
   A modern pedagógiai módszertanban kulcsfontosságú 

helyet foglal el a párbeszéd. Igazi tudás, megismerés 
csak a dialógus folyamatában jöhet létre. Gyerekeink el 
vannak árasztva információkkal, de nagyon keveset be-
szélgetünk velük, és erre kimondhatatlanul szükségük 
van, még akkor is, ha sokszor azt a látszatott keltik, hogy 
„mennyivel több mindent tudnak, mint annakidején mi”. 
Ha van bátorságunk meghallgatni a „valaki mondja meg 
miérteket” és,  hogy ha van még ennél is nagyobb bátor-
ságunk bevallani, hogy magunktól mi sem tudjuk a vála-
szokat, akkor a vallásórák elérték az igazi céljukat: Isten-
hez vezetni a gyermekeinket, akinél minden kérdésükre 
választ találhatnak. A gyerekek ösztönösen érzik, hogy 
ez lenne a vallásórák lényege.   
   Néha  megesik, hogy elragadtatom magam a bibliai 
kortörténet boncolgatásában, vagy „magasröptű” teológi-
ai diskurzusba kezdek- ilyenkor finoman figyelmeztetnek, 
hogy ugye ez most nem történelem óra, nem filozófia óra 
és nem erkölcsi nevelés?! Pontosan tudják, hogy a val-
lásóra valami egészen más, és erre a másra nagyon 
nagy szükségük van. Gyakran esem abba a hibába, 
hogy  az imádságot spórolnám le az időből, de megszé-
gyenítő módon elhangzik a vészjelzés: „tanárnő, még 
nem imádkoztunk!”, vagy az imakérések: munkával túl-
terhelt szülőkért, széteső családokért, beteg nagyiért, 
kábítószerfüggő barátokért... Ők a gyerekeink, akikről azt 
gondoljuk, hogy semmi sem érdekli őket, legfőképpen a 
vallásóra nem... 
   Engedjük hát Istenhez,  ne fosszuk meg ettől a lehető-
ségtől őket. 

Kovács Judit, vallástanár  

A búzakoszorú 
 
„… örvendeznek előtted az aratók örömével …” Ézsaiás 9, 3. 
 
   Kivesző népszokásaink egyike az aratás befejezésének megünneplé-
se. 
   A mezőgazdasági hagyománykörnek az egész magyar nyelvterületen 
ismeretes, látványos közösségi jellegű szokása volt. 
   Néprajztudósok szerint első emlékei a középkorig nyúlnak vissza. 
   Rendszerint az aratás utolsó, vagy utolsó előtti napján az aratók búza-
kalászból búzakoszorút fontak. Ennek a formája vidékenként változott: 
csigaszerű, korona, vagy koszorú alakú. A nagyobb koszorút általában 
vesszővázra erősítették, mezei virágokkal és különböző színű szalagokkal díszítették. 
   Elnevezése is tájegységenként más-más volt: esőzsák, szakramentom, áldozókoszorú, kalászkoszorú, aratókoszo-
rú, a Marosmentén pedig búzakoszorúnak hívták. 
   Az aratás után a kész búzakoszorúval az aratók ünneplő ruhában vonultak be a gazda portájára. A koszorút kéz-
ben, rúdon, vagy fejre helyezve vitték. A marosmenti magyar településeken az aratómenet végigvonult a falun, a la-
kosok a koszorút és vivőjét csuromvizessé öntözték. A vízzel való leöntésnek, a hiedelem szerint, esővarázsló, bő-
ség- és termékenységvarázsló célja volt. 
   A gazda megvendégelte a munkásait, áldomást ittak, s következett a reggelig tartó kalákatánc, vagy kepebál. 
   A búzakoszorút általában az első házban (a tisztaszobában) a mestergerendára akasztották, az asztal fölé. Ott 
függött egészen a vetésig, amikor is a belőle kimorzsolt szemeket a vetőmag közé keverték, hogy így biztosítsák a 
jövő évi gazdag termést. 
   Még a kollektívek idején is sok helyen fennmaradt a búzakoszorú elkészítésének szokása. 
   Katolikus vidékeken búzakeresztet fontak. A búzakereszt Jézusra, közvetve a halálon diadalmaskodó életre utalt. 
   A búzakoszorút református környezetben korona formában készítették. Az erdélyi és partiumi református templo-
mokban az úrasztala fölött függő lámpát vagy lámpatartót díszítették, koronázták meg vele. 
   Valószínűleg Erdély-szerte, a mezőgazdasági munkamódszerek megváltozása miatt is, nagyon kevés helyen él 
még ez a nyár végi közösségi ünnep. 
 

folytatás az elöző oldalról (Az első és az utolsó...) 
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Őszelő 
A változás kora felé tartó nő 
 
   Az emberi lét állandó változásokról szól: testünk sejtjei 
életünk során fokozatosan cserélődnek. Utolérnek ben-
nünket a kívánatos és nem kívánt változások is. A kis-
lányok alig várják, hogy felserdüljenek, de a felnőtt höl-
gyek nem üdvözlik örömmel a megjelenő ráncaikat, majd 
nem szívesen veszik tudomásul, hogy szervezetükben 
bizonyos zavarok jelentkeznek. 
   A változás kora felé tartó nő életében két nagy csoport-
ba sorolható zavarról beszélünk. 
   I. Extragenitális zavarok, amelyek minimálisak és 
rövid ideig tartanak. A nők 50-80 százalékánál leggyak-
rabban a hormonegyensúly felbomlása okozta 
neurovegetativ és vasomotorikus zavarokkal találkozunk, 
hőhullám és izzadásos krízis formájában. Ezek a jelen-
ségek már a preklimaxban megjelennek és a havivérzés 
leállása után folytatódnak. A hőhullám az erek kitágulá-
sának a következménye, ami az arcon és a nyakon je-
lentkezik. Kellemetlen és jellegzetes melegségérzés, ami 
napközben , de főképpen éjszaka jelentkezik. Ritkán az 
izzadásos kríziseket hidegrázás követi.  
   A működési és szervi szívpanaszok, valamint a magas 
vérnyomás, klinikailag a következőképpen nyilvánulnak 
meg: nehéz légzés bizonyos erőkifejtés után, szorulásos 
jellegű szívfájdalom. Ezek a tünetek ostrogén hormonke-
zeléssel enyhülnek. A menopauzás magasvérnyomás 
egyedülálló, nem emelkedik, csak érzelmi tényezők hatá-
sára. Jelentkezhet fejfájás, szédülés formájában. Ez a 
fajta vérnyomás visszafordítható, jól kezelhető nyugta-
tókkal. 
   A diencefal-hipofizis-petefészek egységének felbomlá-
sa endokrin zavarokat hoz létre. A steroid hormonok nö-
vekedése miatt megvastagodhat a hang, férfi jellegű 
szőrzet jelenhet meg. Visszafordítható és jóindulatú cu-
korbetegség is előállhat, ami ellenőrizhető megfelelő 
táplálkozással. Reumás elváltozások közül megemlítjük 
a poliartritist, az artrózisokat, és metabolikus ízületi zava-
rokat. Bőr és nyálkahártya elváltozások közül jellegzetes 
a szeméremtest erős viszketése, ami fokozódik ágyban 
fekvéskor a meleg hatására. Helyi és általános kezelésre 
nem reagál. Hormonális kezelésre és szigorú higiénia 
betartása után enyhül, gyógyul. 
II. Genitális zavarok a predominánsak és véglegesek. 
Ezek közé tartoznak működési zavarok: a havivérzés 
ciklusos ritmusa és erőssége változó, bőséges és hosz-
szantartó. A beteg vérszegény, vérzéscsillapításos keze-
lésre nem reagál. Ez a preklimax (a havibaj megszűné-
sének) első és jellegzetes tünete, ami a progesteron hiá-
nyának tulajdonítható.  
Állandósulnak az anatómiai elváltozások. A petefészek a 
premenstruációs szakaszban enyhén megnövekednek, 
később pedig eredeti nagyságuk felére csökkenek. A 
méh nagysága premenstruációs szakaszban megnöve-
kedik, később csökken, keményebb, tapintásra fájdalma-
sabb lesz. A méhszalagok megnyúlnak, a medencében 
különböző tartós elváltozások alakulhatnak ki, például a 
vizelettartás zavara. A hüvely is lassan elveszti redőnyeit 
és jellegzetes rugalmasságát. A külső nemi szervek 
hosszú ideig változatlanok, de hormonok hiányában visz-
szafejlődnek. A külső ajkak sorvadnak, a fanszőrzet 

megritkul, és sok esetben erős, kezelésre nem reagáló 
viszketés is kialakulhat. A mellekben is elváltozások 
mennek végbe. A preklimax idején a mellek megduzzad-
nak, érintésre erősen fájdalmasak. Ezzel párhuzamosan 
megjelenhet tej vagy vérszínű váladék a tejutakban. A 
mellek rugalmassága és tömöttsége csökken. 
   A női szervezetben nem csak a hormonháztartásban 
áll be zavar, hanem bizonyos anyagok egyensúlya is 
felbomlik. Következményként hangulatzavar, depresszi-
ós kedvetlenség, értelmetlen idegesség, dühkitörés, élet-
kedvvesztés, apátia, közömbösség is előállhat. 
   A felsorolt zavarok kezelése szempontjából nagyon 
fontos a megelőző egészségügyi nevelés, mely rámutat 
arra, hogy ezek a változások nem hatnak károsan a nő 
egészségére, és bizonyos idő után nyomtalanul el is tűn-
hetnek. 
   A változás korában nem elhanyagolható a kevés mér-
get tartalmazó és kiegyensúlyozott kalóriás étkezés. 
Mérgező anyagok (pl. koffein, nikotin, alkohol) fokozott 
használata ellenjavallt. Ajánlott a gyógyfürdős kezelés, 
mert jó hatással van a működési és szervi betegségekre. 
Amikor a klinikai tünetek nagyon kellemetlenek a nő szá-
mára, nyugtatók alkalmazása is javasolt. 
Tehát a bennünket kellemetlenül érintő változások csak 
akkor válnak hasznunkra, csak akkor tudjuk őket feldol-
gozni, ha közben változás megy végbe a lelkünkben. 
Szükségünk van ezekre a változásokra, mert így lehető-
ség nyílik arra, hogy átértékeljük életünket, rossz termé-
szetünket hátrahagyjuk, hogy egyre tisztább legyen az 
életünk. Azt tesszük, amit kedvelünk, fontos legyen nem 
a magunk körül való forgolódás, hanem a másikra való 
figyelés.  
   Én is átéltem ezeket a változásokat, egyeseket köny-
nyebben, másokat nehezebben. De hogy ennek a kor-
nak az éveit jól kihasználjam, a hit útját választottam. 
Hiszem, hogy Istennek lehetnek olyan céljai, amelyeket 
én nem értek meg. Továbbá hiszem, hogy azoknak, akik 
Isten szeretik, ő mindent a javukra fordít. 

                                                                                                                
Dr. Simon Mária 



Rejtvényünk Füle Lajos egyik kedves, kis versének befe-
jező sorait tartalmazza.  

Aki Istennek háttal fordul, 
   Csak a maga árnyékát látja. 
   Aki Istentől elfelé megy, 
   …………………………… 
 
Vízszintes: 1. A vers negyedik sora, 11. Becézett Annáé, 12. 
Vissza: nagy értékű kártyalap, 13. Talán, 14. Tehergépkocsi 
márka, 15. Vajgyártási melléktermék (é.h.), 17. Rendezett tata! 
19. Igeképző, 20. Női név, 22. Ábra fele! 23. Magánhangzó 
pár, 24. Kedves vándormadarunk (é.h.), 26. Román vonat, 28. 
Becézett Ilona, 29. Vissza: sárga németül, 30. Hazai aprópénz, 
31. Házasságkötés, 32. Német fagylalt, 33. Figyelmeztető, 34. 
Rendetlen ásító! 35. Így…, mutatott egykor Ludas Matyi, 36. E 
városból indult Ábrahám, 37. Nagyon régi, 39. Járó egynemű 
hangjai, 40. Védelmez, 42. Mozgáskor hat, 43. Híres orosz 
folyó, 44. Fába metsz, 46. Sóval ízesített, 48. Étel fele! 49. 
Rendetlen lány! 
 
Függőleges: 1. A mai Törökország területének régi neve, 2. 
Azonos mássalhangzók, 3. Román: nem, 3. A II. Kir. 17, 30 
erről a bálványról is szól, 5. Szamosújvár melletti település, 6. 
Azonos mássalhangzók, 7. Ilyen dob is van, 8. Próféta, aki 
Dávid királyt figyelmezteti (II. Sám. 12), 9. Becézett Etelka, 10. 
Skálahang, 14. A vers befejező sora, 16. Nevelő, 18. Félig 
abál! 20. Egy keverve! 21. Becézett Ernő, 23. Sok kis testvér 
beceneve, 25. Titokban figyel, 27. Német tojás, 28. Majdnem  
kiás! 30. Szomszédos megye jelzése, 31. Román névmás (é.f), 
33. Szivárványhártya, 34. Vissza: névelővel matematikai foga-

lom, 36. Hatalom birtokosa, 38. Román rizs, magyarosan,      
39. Dávid hadvezére, 40. Évszak, 41. Ritkább női név,          
43. Vissza: hálával emleget, 45. Kötőszó, 47. Sajó egynemű 
hangzói,  49. Nagy Karolina. 

Mária és Márta magazin 16. 

Marosi halászlé Puskás-módra 
Hozzávalók: 1 – 1, 20 kg megtisztított hal, 25 dkg hagy-
ma, 10 dkg murok, 8 dkg petrezselyem, 1 zeller, 15 dkg 
édes, húsos paprika, fél kg paradicsom, 1 ek. édes pap-
rika, 20-25 szem bors durvára törve, fél dl olaj, 2 dl szá-
raz fehérbor, só, egy kisebb csokor lestyán, 1 l cibere 
vagy kovászos uborka leve. Ha nincs, savanyíthatjuk 
citrommal, vagy citromsóval, ecettel viszont nem jó.  
A hal konyhakészre tisztítjuk, darabokra vágjuk, lesózzuk 
és fél órát állni hagyjuk. 3-4 l ciberés levet odateszünk 
főni, habját leszedjük. Beletesszük a halat, a hagymát, a 
karikára vágott zöldséget, kivéve a paradicsomot. Lassú 
tűzön főzzük, amíg a zöldség megpuhul. A paradicsomot 
négybe, a lestyánt apróra vágjuk, beletesszük, és együtt 
főzzük még 5 percet. Az olajat külön edénybe felforrósít-
juk, belekeverjük a paprikát, egy merőkanál levessel 
azonnal felöntjük, nehogy megégjen. A paprikás olajat a 
halászlére öntjük, azonnal tálaljuk. A csípős paprikát az 
asztalra tesszük, mindenki ízlése szerint csípősözhesse, 
ha óhajtja.  
A halászlé után jól csúszik a sztrapacska, tót nemzeti 
eledel. 
 
Sztrapacska 
Hozzávalók: 1 kg krumpli, barna liszt, 2 tojás, 1 ek. zsír, 
1-2 fej hagyma, 10-15 dkg füstölt szalonna, 25 dkg juhtú-
ró, só. 
A krumplit meghámozzuk, és apró lyukú reszelőn lere-
szeljük. Belekeverjük a zsírt, és a tojásokat. 1 kk. sót és 

annyi lisztet adunk hozzá, hogy kalácsszerű tésztát kap-
junk. A krumpli elég levet ereszt, víz ezért nem szüksé-
ges. Hat liter vizet 1 ek. sóval főni teszünk, kiskanállal 
galuskákat szaggatunk a fövő vízbe, és lassú tűzőn 10-
15 percig főzzük. Közben a szalonnát apró kockákra 
vágjuk, fehérre pirítjuk, a hagymát apróra vágva belefor-
gatjuk, és rózsaszínűre sütjük. A leszűrt galuskákat bele-
forgatjuk, a juhtúrót rámorzsoljuk, lefedjük és további 5 
percig lassú tűzőn hagyjuk.  
 
Részeges süllő (vagy más fehér hal) 
Hozzávalók: 1 kg hal, 2 citrom, 3-4 dl száraz fehérbor, 2 
ek. liszt, 2-3 dl tejföl, 10 dkg vaj, vagy 1 dl olaj, 2 dl tej, 1 
kk. vegeta, 1 mk. cukor, só. 
A halat megtisztítjuk, esetleg filézzük és daraboljuk, sóz-
zuk, és 20-30 percet állni hagyjuk. Tűzállótálba helyez-
zük, ráöntjük a bor nagy részét és vizet fele-fele arány-
ban, úgy, hogy a halat háromnegyedig lepje el. Egy citro-
mot karikára vágunk, és a halra helyezünk. Előmelegített 
sütőbe toljuk, és forrástól számítva 20-25 percet párol-
juk. Közben besamelmártást készítünk. A vajat (olajat) 
felhevítjük, a lisztet belekeverjük Keveset pirítjuk, tejjel 
felöntjük, pótoljuk vízzel, borral, ameddig mártássűrűsé-
get kapunk. Beletesszük a vegetát, cukrot, tejfölözzük, 
sózzuk, és citromlével ízlés szerint savanyítjuk. A sütő-
ből kivesszük a halat, mellétesszük a mártást, rövid időre 
még visszatesszük, és felrottyintjuk. Petrezselymes pá-
rolt rizzsel tálaljuk. 
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