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Márai Sándor 
     Mennyből az angyal 
 
MENNYBÕL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.  
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.  
Szólj hangosan az éjszakából:  
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 
 
Csattogtasd szaporán a szárnyad,  
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.  
Ne beszélj nekik a világról, 
Ahol most gyertyafény világol,  
Meleg házakban terül asztal,  
A pap ékes szóval vigasztal,  
Selyempapír zizeg, ajándék, 
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.  
Csillagszóró villog a fákról: 
Angyal, te beszélj a csodáról. 
 
Mondd el, mert ez világ csodája:  
Egy szegény nép karácsonyfája  
A Csendes Éjben égni kezdett 
És sokan vetnek most keresztet.  
Földrészek népe nézi, nézi,  
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak.  
Imádkoznak vagy iszonyodnak,  
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország. 
 
És elmegy sok ember előtte: 
A Katona, ki szíven döfte,  
A Farizeus, ki eladta, 
Aki háromszor megtagadta.  
Vele mártott kezet a tálba,  
Harminc ezüstpénzért kínálta  
S amíg gyalázta, verte, szidta:  
Testét ette és vérét itta –  
Most áll és bámul a sok ember,  
De szólni Hozzá senki nem mer. 

Zala György — Gábriel arkangyal, 1897 
(Milleniumi emlékmű részlete) 
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Mert Õ sem szól már, nem is vádol,  
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.  
Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hoztam – 
Kik köntösére kockát vetnek,  
Nem tudják, mit is cselekesznek,  
Csak orrontják, nyínak, gyanítják  
Ennek az éjszakának a titkát,  
Mert ez nagyon furcsa karácsony:  
A magyar nép lóg most a fákon. 
 
És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek  
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.  
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?  
Mért nem várta csendben a végét?  
Miért, hogy meghasadt az égbolt,  
Mert egy nép azt mondta: "Elég volt." 
 
Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.  
De most sokan kérdik: mi történt?  
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik,  
Hebegve, mert végképp nem értik –  
Õk, akik örökségbe kapták  – : 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?... 
 
Angyal, vidd meg a hírt az égből,  
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak õk már néhányszor 
–  a gyermek, a szamár, a pásztor –  
Az álomban, a jászol mellett,  
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is õk vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát,  
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,  
Mondd meg nekik - 
mennyből az angyal. 
 
(New York, 1956.) 

  Márai Sándor  
(1900 — 1989) 

Visky András 

Valóban szabad 
 
   „Ha tehát a Fiú megszabadít 
titeket, valóban szabadok lesz-
tek” – olvassuk János evangéliu-
mában. Az evangéliumi tanítás 
szerint a szabadság lényegi for-
máját az Ember Fia, a közénk jött 
Megváltó ajándéka révén nyerhet-
jük meg. A karácsonyi híradásban 
a megszületett Názáreti Jézusról 
azt olvassuk, hogy ő azért jött, 
hogy megszabadítsa népét. A 
szabadság lényegi formája per-
sze megragadhatatlanul elvont-
nak hangzik előttünk, ám ha arra 
gondolunk, hogy az emberi mivolt 
legbelső lényege az egymás kö-
zösségében kiteljesedő szabad-
ság, akkor teremtettségünkhöz 
érkezünk vissza.  
   Mit jelent szabadnak lenni?  
   A legáltalánosabb értelemben 
erre azt válaszolhatnánk: a tőlünk 
különböző másik ember szabad-
ságát jelenti. A tőlünk legradikáli-
sabban különböző Másik nem 
más, mint maga az Ember Fia. 
Aki gyermekként jött közénk, ám 
alig hogy napvilágot látott Mária 
gyermekeként, máris halálra kere-
sik, menekülve kell elhagynia sa-
ját országát, idegen földön kell 
menedéket keresnie.  
   Szabadságunk valóságosságát, 
lényegi tartalmát leginkább az 
Ember Fia teszi próbára: szabad-
nak csak az mondhatja magát, aki 
Krisztust befogadja. Krisztus Em-
ber Fiaként a legnehezebben be-
fogadható Másikunk, Isten egy-
szülött gyermekeként pedig nem 
hogy befogadható, hanem tőlünk 
felfoghatatlanul különböző ide-
gen. 
   A tőlünk különböző másik elta-
szításának határozott gesztusá-
ban vajon nem Krisztust taszítjuk 
el? Az övéi közé jött, olvassuk a 
Messiásról, és éppen az övéi vol-
tak azok, akik nem fogadták be 
őt, ám a Krisztust nem befogadó 
személy mindegyre önmagát re-
keszti ki a vele és az övéivel való 
közösségből, mígnem kénytelen 
végletes elmagányosodásában 
saját egy személyes, sötét, felleb-
bezhetetlen igazsága bűvöleté-

ben élni.    
   Az ember története a Biblia sze-
rint szabadítás-történet. Isten le-
néz az ő kiválasztott népére, és 
azt látja fogoly. Ám kiszabadítását 
csak akkor kezdeményezi, amikor 
már fogságát valóban fogságnak 
tekinti a nép is, és kiáltani tud a 
Szabadítóhoz.  
   Mérhetetlenül nagy kegyelem 
fölismerni a fogságot! Tőlünk, fog-
lyoktól hogyan is telne ki? 
   Mérhetetlenül nagy kegyelem 
éhezni és szomjúhozni a szabad-
ságot! Tőlünk, fogságunk külön-
böző formáiba belekényelmese-
dőktől hogyan is telne ki? 
   Szabadsághiányunk legérzékle-
tesebb képe az életfogytiglani 
börtön. Nincs biztonságosabb 
életmód a börtönnél: biztosított a 
napi eledel, fogvatartóink vigyáz-
nak arra, hogy kitöltsük szabad-
ságvesztésünk teljes idejét, fel-
ügyelik egészségünket, sőt még 
az öngyilkosságba sem hagynak 
menekülni bennünket. Törvény 
garantálja túlélésünket: a börtön 
életben tart.  
   Hajlamaink szerint életfogytigla-
ni, jól berendezett börtönöket ho-
zunk létre egymásnak, a szabad-
ság-hiányra neveljük gyermekein-
ket, a fogság olykor nem is na-
gyon szelíd formái szerint élünk 
házasságban.  
   A szabadság valóságos, avagy 
lényegi formája tehát arra utal, 
hogy az Ember Fiában megnyert 
szabadság olyan kegyelmi állapo-
ta a hívő embernek, amely nem 
vehető el tőle. Aki Krisztusban 
szabad, az a börtönben is meg 
tudja élni szabadságát, sőt olyan 
valóságos erővel, hogy szabadsá-
ga szétfeszíti a börtön falait is 
akár.  
   A történelem igazán jelentőség-
teljes pillanataiban még az or-
szágnyi börtönök is szertefoszla-
nak, eltűnnek, megsemmisülnek. 
A szabadság megnyerésének az 
eseménye, még ha pillanatnyi is, 
mint 1956 októberében volt, még-
is hosszú évtizedekre, évszázad-
okra fölmutatja a méltó emberi 
élet lehetőségét. Ami legyőzhetet-
lennek, erősnek, kérlelhetetlen-
nek, végletesen embertelennek 
mutatkozott, az egyszer csak – 
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mintha egyetlen érintésre – alászáll 
a történelem süllyesztőjében. Ilyen-
kor szoktuk azt mondani: tanuljunk a 
történelemből, hogy ez az állapot, a 
sötétség korlátok nélküli uralkodása 
ne ismétlődhessék meg.  
   És? Tanulunk a történelemből? 
   Bizony nem.  
   Mi magunk is segédkezünk a fog-
ság újabb, de lényegét tekintve a ko-
rábbiakhoz hasonló, azokkal olykor 
tökéletesen megegyező formáinak a 
megalkotásával és életben tartásá-
val.  
   Szabadok vagyunk? 
   Politikai értelemben bizonyára 
igen, és jó, ha ezért hálásak va-
gyunk a szabadító Istennek. Ebből 
mégsem következik, hogy, például, 
nagy missziói sodrással élnénk a 
hétköznapi életünket. Gyülekezeti 
életünk – vagy halálunk? – miatt a 
“másikat” vagy a “másokat” hibáztat-
juk, önmagunk nagy megelégedésé-
re, vagy csak elfogadjuk, mint változ-
hatatlan tényt, mint sorsot, mint fátu-
mot, amit örömtelenül cipelnünk el 
életünk végéig.  
   Szabadok vagyunk?  
   Mire vagyunk szabadok?  
   A Szentírás tanítása szerint csak 
az az ember szabad, aki Krisztus 
szabadításában részesült, mind tes-
testől, mind lelkestől. Aki Krisztus-
ban nem találta meg a békességét, 
aki Krisztus szabadításában nem 
találta meg a világban való helyét a 
hiábavalóság pusztító érzésével él. 
   Szabadításodra várok, Uram!    
                                                                                                                                       
 
 

 
 

 Velem csak az   
történt, ami sok 
más emberrel 

megtörténhetett 
volna  

 
  – A Mária és Márta Magazin olva-
sói ismerik Tatár Mihálynét, mint 
a Márták és Máriák, valamint az 
özvegy lelkipásztornék életét be-
mutató rovatok szerkesztőjét, de 
kevesen tudják róla, hogy ő az a 
Péterfy Irén, akit az ’56-os esemé-
nyek kapcsán bebörtönöztek. Me-
sélj egy kicsit olvasóinknak arról 
ki volt Péterfy Irén a forradalom 
idején.  
   – Valóban csak a közvetlen kör-
nyezetem tudja, hogy ’56-ban I. 
éves egyetemista voltam a kolozs-
vári Bolyai egyetem magyar sza-
kán. Én is, mint mindenki más, lel-
kesültem, a véleményemet szaba-
don kifejeztem, elmentem a temető-
be, ahol elénekeltük a himnuszt, a 
forradalom leverése után gyászsza-
lagot adtam kollegáimnak, és 
gyászszalagot hordtam, lemásoltam 
Illyés Gyula egyik versét és mások-
nak is megmutattam. Egy baráti le-
velezésben leírtam a forradalommal 
és a forradalom leverésével kap-
csolatos nézeteimet. ’56 decembe-
rében, majd ’57-ben két alkalommal 
is tartóztattak le diákokat Ezen ese-
ményekről is megírtam véleménye-
met. Aztán ’58 októberében engem 
is letartóztattak. 
   – Milyen váddal állítottak elő?  
   – Mindazt, amit felsoroltam, fel-
használták ellenem, beillesztették a 
megfelelő paragrafusokba. Hivata-
losan államellenes izgatással ítéltek 
el ötünket: két tanársegédet és há-
rom egyetemistát. 
   – Hány évre ítéltek el? 
   – Én egy közepes ítéletet kaptam, 
tíz évet. A legnagyobb ítélet 16 év, 
a legkisebb 6 év volt. 
   – Akkor tizenkilenc éves múltál. 
Hogyan tudtad elviselni, hogy 
megfosztottak a szabadságod-
tól? 
   – Az ítéletet írásban hozták tudo-
másunkra. Isten segítségének tulaj-
donítom, hogy abban a pillanatban 
nem arra figyeltem, hány évet kap-
tam, hanem milyen jellegű fogságot 
mértek rám, ugyanis javítóbörtönre 

ítéltek és nem nehézbörtönre. Ez 
első pillanatban segített. Persze, a 
későbbiekben, hosszú napok és 
évek során nyomasztott az a tény, 
hogy tíz év mégis nagyon hosszú 
idő, mire kikerülök 30 éves leszek, 
mihez kezdek majd olyan korosan. 
Másrészt, fogságunk kezdetekor 
már összekerültünk öten, fiatal, ma-
gyar lányok. Nagyon szoros érzelmi 
és lelki kapcsolat alakult ki közöt-
tünk. Ilyen fiatalokra jellemző han-
gulatban teltek a napjaink, néha, 
még a legnagyobb nehézségek kö-
zött is tréfálkoztunk. 
   – Érezted-e valaha, hogy igaz-
ságtalanság történik veled? 
   – Nem, mert akivel találkoztam a 
börtönben, mindenkivel az történt. 
Hihetetlen, milyen dolgokért kerül-
tek börtönbe az emberek. Voltak, 
akik vizet adtak menekült szöke-
vénynek, mások nem jelentették fel 
férjüket vagy szüleiket. Az ott levők-
nek mind igazságtalanul és arányta-
lanul nagy büntetést kellett elszen-
vedniük. Engem Isten megóvott az 
önsajnálkozástól, a mások helyze-
téhez tudtam viszonyítani a sajáto-
mat.  
   – Hogyan teltek a napjaid a bör-
tönben? 
   – Az attól is függött, hogy melyik 
börtönben voltunk éppen. 1959 au-
gusztusáig a kolozsvári szekuritátén 
tartottak, majd Csíkszeredába he-
lyeztek át, ahonnan egy nagyon ke-
mény tél után, ’60 tavaszán átkerül-
tem Aradra. Itt megtanítottak vesz-
szőből, műanyagból fonni. Ezt a 
munkát végeztem Nagyváradon is, 
ahova 1962-ben vittek át. 1963 
szeptemberében szabadultam. 
   A szekuritátén embertelen körül-
mények között, teljesen pokoli, sá-
táni félelemben tartottak bennünket.  
Miután innen kikerültünk, átgondol-
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 tam és tudatosan cselekedtem azért, 
hogy fennmaradhassak. Minden nap 
nagyon sokat tornáztam, egy 10 éve 
bebörtönzött fogolytársamtól korán 
megtanultam morzézni, szappanra 
írtam az általa diktált verseket, aztán 
megtanultam őket. Állandóan foglal-
koztattam a memóriámat, visszagon-
doltam a tanulmányaimra, sokat ol-
vastam. Ezek a tevékenységek nem 
voltak veszélytelenek, háromszor 
elkaptak, és emiatt szigorítottban ül-
tem. De ennek ellenére mindig addig 
ügyeskedtem, amíg történt valami 
aznap körülöttem.  
   – Volt-e kapcsolatod a családod-
dal? 
   – Miután dolgoztunk és teljesítet-
tük a normát, előre megszövegezett 
képeslapot küldhettünk a családunk-
nak, így megtudták, hogy hol va-
gyunk és még élünk. Aztán ha jól 
dolgoztunk, akkor csomagot is kap-
hattunk otthonról, amit előttünk bon-
tottak fel. A külvilágból semmilyen 
hír nem juthatott be hozzánk. Átne-
velő programban voltunk, csak a po-
litikai tisztünk által felolvasott, a szo-
cializmus építését méltató híreket 
hallhattuk.  
   – Van-e olyan borzalmas élmé-
nyed, amelyről 50 év távlatából 
sem tudsz beszélni? 
   – A rossz élményeket nagyon 
mélyre elsüllyesztettem. Van, amiről 
még most sem tudok beszélni. Egyik 
alkalommal 60-an voltunk a cellá-
ban, nagy volt a levegőtlenség, úgy 
éreztem, megfulladok. Az borzasztó 
élmény volt számomra. Volt egy tár-
sunk, egy nyárádmenti asszony, aki 
megbolondult. Az őrök nem vitték el 
a cellánkból, és éjszaka fojtogatni 
kezdte egyikünket. Fontos volt a pi-
henés, mert napközben dolgoztunk. 
Biztonságunk érdekében őrséget 
szerveztünk a cellában.  
   Megtanultam, hogy nagyon korlá-
tozottak a lehetőségeim, az erőm. A 
szekuritátén éreztem, hogy még egy 
lépés és elbukok, aláírok bármit, 
csak szűnjön meg az a borzasztó 
nyomás, amivel kínoztak. Isten ke-
gyelmével magyarázom, hogy ezek-
ben a  pillanatokban nem engedett 
megtörni. Olyan félelmet éreztem, 
hogy imádkozni sem tudtam, csak a 
cellatársamtól tanult zsoltárt mondo-
gattam magamban. Ez a félelemér-
zet bennem maradt, bár mélyen el-
süllyesztettem, elkísért egész éle-
temben, szabadulni sose tudtam tő-
le.  

   – Történt-e jó dolog is azokban 
az években? 
   – Ha ezeket az éveket összessé-
gében nézem, a nehéz körülmények 
ellenére, azt mondhatom, nem volt 
hiábavaló. Fiatal egyetemistaként a 
haladó értelmiségre feltekintő, mate-
rialista szemléletű, modern ember 
voltam. A börtönben tapasztaltam 
meg Isten segítségét és döbbentem 
rá arra, hogy az Ő oltalmában van 
az én életem. Ez volt a legfontosabb 
élményem, ami hozzásegített a fenn-
maradáshoz. Kikristályosodott ben-
nem az, amire törekednem kell, ha 
majd kikerülök: minél több szeretett 
adjak és kapjak, igyekezzek minél 
többet tanulni, elmélyíteni a tudást, 
bővíteni a látókört. Ugyanitt ismer-
tem meg és tanultam meg tisztelni a 
román nép nyelvét és kultúráját. 
   – Szinte öt év eltelte után, nyu-
gati nyomásra amnesztiát hirdet-
tek, ennek során a te büntetésedet 
is elengedték. Miként lehetett to-
vább menni?  
   – Nagyon nehéz volt. Megalázó 
dolog volt mikor megfosztottak sza-
badságomtól, folyamatosan banditá-
nak szólítottak, s ugyanennyire meg-
alázott a szabadulás után, hogy nem 
kaptam sehol munkahelyet, bárhol 
laktam állandóan megfigyeltek, 
egyetemi tanulmányaimat nem foly-
tathattam. Férjhez mentem, a ma-
rosvásárhelyi főiskola nappali majd 
levelező tagozatán igyekeztem foly-
tatni képzésemet, egy kollegám fel-
jelentése nyomán kitettek a főiskolá-
ról és a munkahelyemről is. Később, 
egy Kolozsváron dolgozó barátom 
biztatására kérvényeztem újrafelvé-
telem, s így harmadik nekifutásra 
sikerült elvégeznem a magyar-
román szakot. Különböző iskolákban 
tanítottam. Jogilag mindenképpen 
hátrányomra volt a büntetett előéle-
tem. Bár minden tőlem telhető foko-
zati vizsgát letettem, állandóan ta-
nultam, sose sikerült végleges tanári 
álláshoz jutnom. Huszonöt éven ke-
resztül ingáztam, de ezt is úgy 
szemléltem, mint ami mozgásban 
tart, új kollegákhoz, gyerekekhez, 
helyzetekhez segít alkalmazkodni.  
   – 1989 után megváltozott a hely-
zet. Emberek sokat beszéltek a 
börtönben elszenvedett borzal-
makról. Te nem tartozol azok kö-
zé, akik könyvet írtak vagy a médi-
ában mesélték el élményeiket. 
Még mindig nagyon nehéz erről 
beszélni vagy más oka van a te 

hallgatásodnak?  
   – Nem azért nehéz erről beszélni, 
mert olyan sokkoló élményeim van-
nak, amiket még nem dolgoztam fel. 
Legtöbb embert csak kíváncsiságból 
érdekelte az én történetem. Én pedig 
nem akartam szenzáció lenni. A 
rendszerváltás után, látva a szenve-
déseiket állandóan fitogtató egyes 
emberek szereplését, tudatosan el-
határolódtam és hallgattam. Én nem 
akartam sem hős, sem vitéz, még 
csak áldozat sem lenni. Én nem 
akartam ebből karriert építeni, kap-
csolatokat szerezni, anyagi haszonra 
szert tenni. Velem csak az történt 
meg, ami azokban az időkben sok 
más emberrel megtörténhetett volna. 
Hogy éppen velem történt meg, az-
zal Istennek célja volt az én életem-
ben. Mindezek után sem voltam 
vesztes. Megtanultam mélyebben 
szemlélni a dolgokat. A zsoltárossal 
együtt mondom, „bizony javamra vált 
a nagy keserűség”. Kipróbált baráto-
kat – magyarokat, románokat, szá-
szokat  – szereztem magamnak, 
akikben mindig megbízhatok.  
   Az igazság megismerése fontos 
számomra, de nem a bosszúállás 
miatt. Én már rég megbocsátottam. 
Nem azért bocsátottam meg, mert 
keresztyén vagyok, és mert Isten ezt 
kéri tőlem, hanem mert Isten ezt ad-
ta nekem ajándékba, ilyennek for-
mált engem. Legtöbb ember nem érti 
érveimet. A haladó ember másod-
rendű értelmiséginek tartja a keresz-
tyén értékrend szerint élő értelmisé-
git. Sokak szerint jó volna előállítani 
és számon kérni a felelősöket. De én 
megtapasztaltam az emberi gyenge-
séget, és azt, hogy hova juttathatja a 
félelem az embert. Ezért nem kérek 
számon senkit. Ma már a minden-
napjaimat is csupán fentről kapott 
erővel tudom elhordozni. És vallom, 
hogy ugyanez a fentről kapott erő 
segített át az elmúlt évek nehézsé-
gein. 

Borsos Melinda   
                                                            

 
Isten a szenvedést nem 

mindig veszi el, de  
átsegít rajta. 

 

      Johann Albrecht Bengel   
    (1687-1752)  



Páter Ernőné Erősdy Ida 

Fények és árnyak 
 
   A nyolcvanas években Páter Ernőné, leányával együtt, mindig ott ült a kistemplomi szószék 
alatt. 
   Néha meglátogattam otthonában, volt amikor ő hivatott. Ilyenkor mesélt: székely nemesi család-
járól, Marosvásárhely egykori békés polgári életéről, a palotailvai boldog esztendőkről, szeretet-
szolgálatairól és nőszövetségi munkájáról, háborúról, hamis vádakkal elítélt háborús bűnösként 
börtönben átélt szenvedéseiről, fényekről és árnyakról. 
Egyszer átadott nekem egy vaskos füzetet: – A családomon kívül senki nem tud róla. Mostanig 
csak Czine Mihály irodalomtörténész látta, maga a második. 
   „Félelemmel és nagy örömmel” olvastam el a Fények és árnyak kéziratát. 
   Páter Ernőné élete a másokért vállalt szolgálat szép példája is. „Ha valamit tettem embertár-
saimért, nem azért tettem, hogy megmutassam, milyen jó vagyok. (…) Enélkül nem tudtam 
volna elviselni életemet. A jóság olyan természetes kell legyen, természetesen kiömöljön 
az emberből, mint ahogyan az almafa nem tud mást teremni, csak almát. 
   Csak az az ember tud igazán boldog lenni, aki adni tud. Akár anyagi segítséget, akár sze-
retetet: egy jó tanácsot, egy jó vagy szép szót. Ez az igazi lelki boldogság.” 
 

                                                                                              Nagy József Levente 
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O l v a s ó 

    Csendesen és békésen végeztem a munkámat. (...) 
Három váltásban dolgoztunk. Reggel hattól kettőig, ket-
tőtől este tízig és tíz órától reggel hatig. Az éjszakai mun-
ka nagyon fárasztó volt. Üres gyomorral. Nehéz volt, na-
gyon nehéz. Dolgozni azért nagyon jó volt. Azalatt nem 
tudtunk hazagondolni. De a munka után annál többet sír-
tam. Sokszor már azt hittem, nem bírom tovább a szen-
vedést.  
   Segítségemre jött egyszer egy betegség. Visszérgyul-
ladást kaptam. Hat hétig feküdtem a hálóteremben. Azt 
hiszem, egy kisebb fajta tromboflebitisz volt. Borogattam 
a lábamat és feküdtem. Rabtársaim mentek a műhelybe. 
Abban a nagy, mély csendben az egyedüllétemben el-
gondolkoztam. 
   Milyen jó, hogy van lélek. A lelket nem lehet bezárni. A 
lélek áthatol mindenen. A lélek útjában nincs méteres 
szélességű fal, nincs vasrácsos ablak, nincs vaspánttal 
lelakatolt ajtó, nincs száz milícián. A testemet megkínoz-
hatja az erőszak, a testemmel azt tehet az erőszak, amit 
akar, de a lelkemmel nem. A lélek az enyém. Az én Iste-
nemé, aki adta nekem. A lélek szabad és független. És 
ezen a napon indult el a lelkem első útjára. Át a vastag 
falon, a vasrácsos ablakon át, ki a fogház gyönyörű ti-
zennégy holdas kertjébe, ki a szabadságba, ki a termé-
szetbe. Árkon-bokron, hegyen-völgyön, erdőn-mezőn 
keresztül, a szférákon át, végtelen magasságok felé, 
egészen az Úristen trónjának lépcsőjéig, az én Uramhoz, 
az én Teremtőmhöz.  
   Oh milyen szép itt, oh milyen jó itt! Jöttem Uram a sze-
retetlenségből, a meg nem értésből, a bűnből, a rossza-
ságból, a kegyetlenségből, a gonoszságból, az éhezés-
ből, a fázásból, a nyomorúságból, a kínból. Jöttem kérni 
a te mindent átfogó szeretetedből, hogy én is szeretetet 
adhassak. Jöttem kérni kegyelmet, bűnbocsánatot, hogy 
én is megbocsátani tudjak. Jöttem kérni a türelmedből, 
jóságodból, hogy én is türelmes és jó lehessek. 
Jöttem erőért, hogy erős lehessek az én nagy erőtlensé-
gemben. Jöttem, hogy mennyei mannával enyhítsd meg 

kínzó éhségemet, és mennyei melegségeddel melegítsd 
fázós csontjaimat, didergő tagjaimat. 
Jöttem Uram, feledésért, vigasztalásért, hogy emlékezni, 
beszélni tudjak az enyémekről, anélkül, hogy záporként 
hullanának az én könnyeim, és anélkül, hogy eleven, 
vérző seb volna az én szívem. 
Oh milyen szép itt, oh milyen jó itt! Ebben a jóságban, 
ebben a szeretetben. Ebben a megbocsátásban, ebben 
a kegyelemben. Ebben a melegségben. Ebben a tiszta-
ságban. Ebben a fényben. Ebben a ragyogásban. 
   Milyen jó lenne örökre itt maradni, és nem menni töb-
bet vissza a földre, amit Te, Uram, annyi széppel, jóval 
megteremtettél, és amit az ember gonoszságával úgy el 
tudott rontani. De nem lehet Uram, nekem még vissza 
kell menni, mert még az utat nem futottam meg egészen, 
a harcot még nem harcoltam meg egészen. Csak része-
síts engem abban a kegyelemben, hogy máskor is eljö-
hessek ide hozzád. 
   És azon az úton, amelyen jöttem, a végtelen magassá-
gokból, a szférákon át, hegyen-völgyön, erdőn-mezőn, 
árkon-bokron, a fogház kertjén keresztül, a vasrácsos 
ablakon át, visszaszállt a lelkem eleven élő testembe. 
   Megszólalt az estéli csengő. Rabtársaim visszajöttek a 
műhelyből. Megelevenedett a hálóterem. És senki sem 
tudta, hogy én hol jártam. Senki sem tudott az én nagy 
kirándulásomról. (…) 
   Ezeket a kirándulásokat gyakran megismételtem. Min-
den testi és lelki kínomat az Úristen elé vittem. Otthon 
hagyott életemnek, börtönéletemnek minden kérdését 
vele beszéltem meg. És akkor jött az erő. Akkor már 
nem volt nehéz semmi. Börtönbe vetésem már többé 
nem volt kín. Akkor éreztem meg, hogy ártatlan szenve-
désben mekkora öröm van. Már emlékezni, beszélni tud-
tam az enyéimről, anélkül, hogy záporként hullottak vol-
na a könnyeim, és anélkül, hogy eleven vérző seb lett 
volna a szívem. 
   Ezekben a kirándulásokban akkora erő volt, mintha a 
lelkem kiszakadt volna a testemből, és belekapcsolódott 
volna az Úristen lelkébe. A túlvilági életben mindig hit-
tem, de most az én lelkem látta. És a túlvilági élet re-
ménységének fényénél értelmet nyert a szenvedés. 

   Páter Ernőné Erősdy Ida 

                  Fények és árnya  (részlet) 
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Márták és Máriák (20.) 
 
   Az E 60-as nemzetközi úton Kolozsvár felé haladva, 
Marosvásárhelytől 36 km-re érdekes nevű település hívja 
fel magára a figyelmet. Magyarországi ismerőseink szá-
mára ez a román helységnév magyar olvasatban egé-
szen nőiesnek tűnt, addig, míg a jelenlegi közigazgatási 
törvények értelmében a táblára nem került fel a falu ma-
gyar neve is: Kutyfalva (Cuci). A Maros bal partján fekvő 
település községközpont. Neve először 1331-ben fordul 
elő Cutfolua alakban. Határában egy erdő terül el, ame-
lyet Papok erdejének neveznek. Mindössze ez a név őrzi 
annak az egykori Ferenc-rendi kolostornak az emlékét, 
amelynek lakói a reformáció térhódításával elszéledtek 
innen. Az első templom a Magyardátos filiájaként sze-
replő kis kutyfalvi gyülekezetben egyszerű fakápolna le-
hetett, ami nyomtalanul eltűnt. Ennek helyébe épült a 
XV. században a falu nagybirtokosa és a gyulafehérvári 
káptalan kezdeményezésére, a Ferenc-rendi szerzete-
sek segítségével egy torony nélküli kis gótikus templom. 
A lakosság János Zsigmond korában unitárius hitre tért 
át, és a Pekry család hatására erős unitárius központ 
volt a XVIII. század elejéig, amikor református hitre ke-
resztelkedtek. 
   A múlt század elején még nagy többségében magyar 
református lakta faluban ma már 300 híve sincs a refor-
mátus egyházközségnek. A temetések száma évről-évre 
meghaladja a keresztelések számát, s csak I-IV osztá-
lyos magyar iskola van.  
   Nőszövetsége 2001-ben alakult hivatalosan, amikor 40 
asszony iratkozott be a szervezetbe. Ennek előtte is vé-
geztek szeretetmunkát a lelkipásztoruk vezetésével, de 
utána szervezetten, rendszeresen tartották, tartják biblia-

óráikat, végzik 
a rájuk háruló 
f e l a d a t o k a t . 
Minden hónap 
második vasár-
napján, a dél-
utáni istentisz-
telet után talál-
koznak, amikor 
különböző ven-
d é g e l ő a d ó k 
szolgálatát hall-
gatják, és utá-
na megbeszélik 

teendőiket. Számon tartják és  tiszteletes asszonyukkal 
együtt meglátogatják betegeiket – nemcsak a nőket –, 
segítenek a nehézségben élő családokon, új éneket ta-
nulnak. Megünneplik a születésnapokat, vendégül fogad-
tak más nőszövetségeket. Emlékezetes, szép esemény 
volt számukra a nőszövetségi zászló fogadása és to-
vábbadása. Részt vettek a kerületi és körzeti konferenci-
ákon, valamint a marosbogáti imanapon, ahonnan feltöl-
tődve jöttek haza. Havonta befizetett tagsági díjukat 
igyekeznek a legszükségesebbekre és legfontosabbra 
költeni. Fogadták a Dorcas árvaház lakóit, megvendégel-
ték őket és zöldséget gyűjtöttek számukra. Legutóbb a 
szokásos évi öregotthon-látogatásuknak tettek eleget: 
saját készítésű süteményeik mellé banánt vásároltak, 

egy-egy szatyor zöldséget felcsomagoltak és a nagy be-
takarítás-szezon ellenére napjukat a marosvásárhelyi 
öregotthon betegeivel való beszélgetésre, örömszerzés-
re szánták. Mindenben támogatják a lelkész házaspárt: 
kerítést festenek, parókia körül takarítanak, ajándékot 
készítenek a vendégszolgálatot végző lelkészeknek.  
   A Maros jobb partjára komppal jutunk át. Ma jó napunk 
van, mert megfelelő a vízállás, így nem nagy kerülővel, 
gyalog kell megtennünk a Marosugrától 3 km-re északra 
fekvő Oláhdellő felé vezető utat. Először 1341-ben 
Dellew néven említett falu lakossága többségben román. 
A Marczi család jóvoltából a 18. század elején egy kis 
faház épült ezen a helyen, ahol istentiszteletet tartottak. 
Tervezgették egy nagyobb templom építését, amihez 
1908-ban fogtak hozzá. „Hogy az építés alatt milyen lel-
kesedéssel végezték a hívek az elvállalt igás és gyalog 
munkát, azt sem szóval, sem tollal kifejezni nem lehet, 
azt csak látni és benne gyönyörködni lehetett.” – írja 
Szabó Ferencz templomépítő lelkipásztor 1911-ben, a 
szentelési beszédében. Ezt a lelkesedést örökölte a ma 
itt élő, főúttól, világtól elzárt, 77 lelket számláló kis refor-
mátus közösség. Ragaszkodik templomához, lelkésznő-
jéhez, gyülekezetéhez. Nagyobb anyagi terhet vállal, 
azért, hogy 
saját lel-
késszel ren-
d e l k e z ő , 
önálló gyü-
lekezet le-
h e s s e n . 
Nincs szer-
vezett nő-
szövetség, 
de az asz-
s z o n y o k , 
főképpen a 
presbiter feleségek, minden munkából derekasan kive-
szik a részüket. Istentiszteleti alkalmaik, a bűnbánatiak, 
imahetiek egyaránt délelőtt vannak, utána havonta egy-
szer a parókián összegyűlnek, előadást hallgatnak meg, 
beszélgetnek teendőikről. Ebben a családias hangulat-
ban figyelnek egymásra, segítik egymást. Még mielőtt 
lelkésznőjük kérné őket, már tudják mi a feladatuk. Úgy 
vigyáznak mindenre, mint a saját kincsükre. Az asszo-
nyok részt vettek konferenciákon, imanapokon. Náluk is 
járt a nőszövetségi zászló, és tovább vitték egy újabb 
gyülekezetbe. Nagyon szeretnek szavalni, énekelni. 
Ugyannyi Mária és Márta Magazint rendelnek és olvas-
nak, mint egyes városi nagy gyülekezetek. Állami támo-
gatásból és a hívek adományból 2004-2006 között meg-
javították templomukat. A munkások étkeztetését a gyü-
lekezeti tagok biztosították, emellett közmunkáztak, nem 
volt kifogás az öregség, betegség, elfoglaltság, mindnyá-
jan részt vettek a munkában. Néhány hete szentelték 
felújított templomukat. Az ünnepi asztalt házi készítésű 
ételekkel terítették meg, semmit sem vásároltak 
supermarketből. Mikor elmesélik ezen élményeiket, 
örömtől csillog a szemük, hálásak Istennek azért a sok 
jóért, amit kaptak és büszkék megmaradni akaró, kis kö-
zösségükre. 

B.M. 
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  Visszapillantó 
 
 A Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége az idén is megtartotta 
körzeti konferenciáit. A szép számban összesereglett asszonyokat Póka, 
Csittszentiván, Luka-Ilencfalva és Marosugra gyülekezetei fogadták.  
   Két konferencián a haldoklók és gyászolók lelkigondozásával foglalkoz-
tunk. Miért éppen ez a téma? –  tették fel sokan a kérdést.  
Szükség ezekről beszélgetni, – fogalmazott az előadó, Péter Júlia 
marosszentannai lelkésznő – mert hontalanná vált a halál és a gyász a 
társadalomban. Sokszor értetlenül állunk egy-egy haldokló mellett, és 
nem értjük, mi történik a haldoklás pillanatában és hogyan búcsúzzunk 
szerettünktől. 
   Az elválás után pedig nagyon nehezen tudjuk feldolgozni a gyászt is, és 
olykor helytelenül, tapintatlanul viszonyulunk a gyászolóhoz.  
   A luka-ilencfalvi konferencián Dr. Bustya Dezső nyugalmazott lelkipász-
tor A Biblia és köznapi beszélgetéseink címmel tartott előadást. Szemé-
lyes élményét mesélte el a hallgatóságnak.     „Nagyszebentől Bukarestig 
együtt utaztam két hívő amerikai férfiúval, akiket Magyarországon ismer-
tem meg. Nagyon érdekes utazás volt, mert a nemzetközi vonaton német 
és francia útitársakkal, sőt egy orosz nyelvet tanító tanárnővel is ugyan-
azon szakaszba kerültünk. Különféle nyelveken folyt a társalgás. Aho-
gyan ilyenkor szokás, utazásról, magunkról, köznapi témákról volt szó. 
Egyszer aztán az ablakon kinézve megpillantottunk egy közeli tanyát, kút-
ágassal és kúttal, egy asszony éppen vizet merített. A sok, főleg városi 
ember, aki csak vízcsapot és vízvezetéket ismert, csodálkozva figyelte a 
képet: nahát, ilyent még nem is láttunk. Az egyik amerikai barátom na-
gyon egyszerű szavakkal elkezdett arról beszélni, hogy valamikor régen 
egy távoli országban ugyanígy ment vizet meríteni a „községi kútra” egy 
nagyon bűnös asszony. Ott találkozott valakivel, aki azt mondta, hogy aki 
e kútból iszik, újra meg újra megszomjazik. Aki azonban abból a forrásból 
iszik, amit Ő ad, soha meg nem szomjúhozik, sőt az illető maga is forrás-
sá lesz, más szomjazók számára. És aztán minden nagyképűség, prédi-
kátori modorosság nélkül bizonyságot tett Jézus Krisztusról, az örökélet 
forrásáról. Ettől kezdve beszélgetésünk egészen más irányba fordult. Re-
ménységem szerint ez a beszélgetés olyan igehirdetés, igehallgatás, 
lelkigondozás volt, ami mindannyiunk javát szolgálta.” 
   Hálásak vagyunk Istennek és a rendezvények vendéglátóinak, szerve-
zőinek ezekért, az emlékezetes alkalmakért. 
   A Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége vezetőinek nevé-
ben, minden olvasónak és a szerkesztőbizottságnak kívánok áldott Kará-
csonyt és boldog újesztendőt! 

    Szövérffi Melinda                                                                                                                     
 

HÍREK    HÍREK   HÍREK 
 

* Advent első vasárnapján a Kárpát-medence református gyülekezeteiben nőszövetségi imanapot tartottak, meg-
maradásunkért. Az imanap programját a Dunántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége állította össze, ezzel 
az üzenettel szólítva meg a magyar református asszonyokat:  
     „A II. világháborút követő évtizedekben a más országokhoz csatolt magyarlakta területeket nem látogathattuk 
szabadon. Amikor a határok átjárhatókká váltak, kerestük egymás közelségét, de mintha meghidegült volna ez az 
érdeklődés. A történelemtanítás során gyermekeink nem ismernek meg minden okot és tényt szétszakítottságunk-
ról, hogy akik a szomszédos országok területén élnek, nem önként hagyták el hazájukat. A jobb megismerés érde-
kében célul tűztük ki, hogy minden évben, advent első vasárnapján imanapot tartunk megmaradásunkért. Egy-egy 
imanapon egy-egy országrész – egyházkerület mutatkozik be, tárja fel örömeit és nehézségeit, hív hálaadásra és 
könyörgésre bennünket. A 2006-os imanapot a Dunántúli Nőszövetség készítette elő, s kérünk benneteket, osztoz-
zatok örömeinkben, melyekért Istenünk dicsőítjük, s kérjük Istenünk megbocsátó szeretetét Ellene és embertársa-
ink ellen elkövetett bûneinkre. Magasztaljuk őt mind a mai napig megtartó kegyelméért! 
Ha egymással találkozunk, így köszönünk: Áldás, békesség! Így köszöntünk most titeket is a határon innen és túl: 
áldást kérve életetekre, s Isten békességét szívetekbe!” 

* A 2007-es esztendőre is megrendelhető a Mária és Márta Magazin, a lelkészi hivatalokban. Ára egy évre 4 RON.   
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Érezzétek és lássátok meg, 
hogy jó az Úr 

 
   Szovátán, egy csendes tömbházlakásban beszélge-
tünk özv. Antal Sándorné Járosi Margittal, aki nem-
csak feleségként, hanem lelkészi elhivatottságban is 
szolgálta hűséggel Istent és az anyaszentegyházat. 
 
   – A forradalom évfordulója kapcsán sok vissza-
emlékezést hallhattunk, olvashattunk a kommunista 
diktatúra kegyetlenségeiről. Mit jelentett ez a családotok 
életében? 
   – 1958-ban Szilágyzoványban szolgáltunk. Pünkösd 
másodnapján este beteglátogatásról tértünk haza, 
amikor a kapuban milicista igazoltatott, a parókián 
szekuritátésok, a két és fél éves lányunk és négyéves 
fiunk szobája előtt fegyveres őr állott. Házkutatást 
tartottak, mindent felhánytak, ezt végignézte a kisfiunk, 
aki később súlyos idegösszeroppanást kapott. Három 
könyvet, férjemmel együtt, Nagyváradra vittek. Itt 
tartották tíz hónapig, nagyon neház körülmények között. 
Az első tárgyalása Nagyváradon, a második Kolozsváron 
volt. Nehezen találtam ügyvédet, mert mindenki félt. 
Vallásos propagandáért és államellenes izgatásért 8 
évre ítélték, s ebből hat és fél évet letöltött börtönökben, 
munkatáborokban. A feljelentések a néptanácstól és 
valószínűleg kollegáktól jöttek. Nem nézték jó szemmel, 
hogy Szilágyzoványban pár év alatt énekkart, 
vallásórákat, bibliaórákat szerveztünk, lelki megújulás 
történt. Amig Sándor vizsgálati fogságban volt 
megszületett a harmadik gyermekünk, aki nemsokára 
meg is halt. 
   – Amíg a férjed börtönben volt, hogy éltetek ti itthon?  
   – Nekem a gyülekezetben nem volt szabad semmilyen 
munkát végeznem, erre vigyázott a beszolgáló lelkész. 
Decemberben figyelmeztettek, hogyha Zoványban 
maradok, úgy járok, mint Visky Ferencné, kitelepítenek. 
Nagybátyámhoz Dicsőszentmártonba mentem a 
gyerekekkel és édesanyámmal. Májusban Szőke Sándor 
mócsi esperes, aki nem is ismert minket, csak hallotta a 
történteket, maga mellé hívott segédlelkésznek. Rajta 
kívűl senki nem merte ezt megtenni. Egy évig voltunk ott, 
majd két kicsi mezőségi falu, Komlód és Oroszfája 
megürült, és odaköltöztünk. A parókia nagyon nedves 
volt, állandóan hullott a vakolat, a kislányom szívreumát 
kapott. Három és fél év után elköltöztünk onnan, pedig 
nagyon kedves, lelkes mezőségi emberek voltak, 
szerettem közöttük élni. 
   A két falu között terült el a már lecsapolt „feneketlen” 
tó, s előfordult, hogy a gumicsizmámba befolyt a sár, 
amikor ezen átmentem. Aztán megtanítottak, hogy egy 
bottal kell tapogatni, hogy milyen mély a víz. Vasárnap 
10-től tartottam egy istentiszteletet, 12-től a másik 
faluban, s délután 3-ra visszaértem az előző helyre. 
Mentem a legnagyobb hóviharban is. Oroszfáján 
dombtetőn van a templom, mire odaértem a kurátor 
azzal fogadott: „Na, tiszteletes asszony fordulhat vissza, 
úgy sem jön egy lélek sem. De ahogy ott álltunk, 
meglátták a faluból, összegyűlt 10-15 ember. 
Bibliaórákat tertottam először mindkét helyen, aztán az 
oroszfájiak átjöttek Komlódra, hogy ne én járjak azokon 
a rossz utakon. 

   – Innen hova kerültetek? 
   – Szőke Sándor tudta, hogy milyen nehéz körülmények 
között élünk, szólt, amikor megürült Magyarborzás. Ide 
megválasztottak. Itt nagyon jó száraz lakás volt, a 
faluban 600 magyar és 600 román lakott. Az emberek 
szeretettel fogadtak, jó gyülekezeti élet volt már az 
elődöm Krizbai Miklós alatt, csak folytatni kellett. Itt 
vártuk be, amíg 1964-ben hazajött a férjem, 35 kilóra 
lefogyva. Az első hónapokban nem szeretett beszélni a 
börtön-élményeiről. Őt elhelyzték Ilosvára, két 
autóbusszal, s még egy kis kerékpározással tudott eljutni 
a 90 lelkes gyülekezetébe. A papilak egy nagy kert 
közepén volt, Sándor éjjel felébredt, s úgy tűnt neki, 
hogy a házban és a kertben szekuritátésok járnak, 
jönnek, hogy vigyék el. Mivel ilyen rémálmai voltak, én 
ingáztam Ilosvára helyette.  
   Az volt a szokás ott, hogy temetés alkalmával, nyitott 
koporsó mellett kellett a házban, a halott fejénél 
imádkozni, de Sándor erre sem volt képes, mert a 
munkatáborban este meghalt mellette a priccsen egy 
társa, s csak reggel vitték ki, ez az eset nagyon mélyen 
megrázta. 
Egy év múlva megválasztották Magyarnemegyére, én 
maradttam Magyarborzáson. A család Magyarnemegyén 
lakott, én meg ingáztam autóbusszal, vonattal, 
kerékpárral. 
A parókiát hamarosan újjáépítették. A faluban 250 
kőműves lakott, ők építették fel önkéntesen. A 
gyülekezeti munka nehezen ment, mert a férfiak egész 
héten nem voltak otthon, s elég sokat ittak. Tizennégy 
évig laktunk itt. 
A férjemet meghívták Szovátára, ideköltöztünk, de én 
még 3 évig visszajártam, 160 km-re, Magyarborzásra. 
   – Hogy kerültél Szovátához közelebb? 
   – Három év után Nyárádselyében kezdtem szolgálni. A 
gyülekezetet az utolsó években elhanyagolták, de 
korábban a lelkipásztor nagyon áldott munkát végzett, 
mert sok Igére emlékeztek, és sok éneket tudtak, nekem 
volt mire építeni. A szombat esti istentisztelet után 
bibliaóra volt, amelynek nem akart vége szakadni, sokat 
énekeltünk, imádkoztunk. A nyárádselyeiekkel 
megmaradt a kapcsolatunk, eljövetelem után is. 
   Nyárádselye után átkerültem Szakadátra és 
Illyésmezőre, itt már könnyebb volt. 
   – Milyen nehézségekkel kellett megküzdenetek a 
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szovátai szolgálat idején? 
   – Mikor mi idekerültünk, nem tudtuk, hogy már egy éve 
folyt a harc a lekészválasztás körül. Ebbe belefáradtak, s 
így Sándort egyhangúlag meghívták. Az elején csak 900 
volt a lélekszám, de a férjem elindult  családlátogatni, s 
nemsokára már 2000-en voltunk. Hozzáfogtunk az 
ifjúsági munkának, vallásórára is 300 gyermek járt, 
bibliaórákat tartottunk, nagy volt a lelki éhség. 
Szakadáton templom volt, 200 lélek. Illyésmezőn 90-en 
voltak. Vettünk egy házat, átalakítottuk imaházzá, s az 
mindig tele volt. 
    – Milyen könnyítést hozot az 1989-es fordulat? 
    – Mindjárt 1990-ben megtartott az elsó ifjúsági 
konferenciát Szovátán. Anyanyelvi táborokat 
szerveztünk, Mócs környéki 6-12 éves gyerekeknek, 
majd Resica vidékéről jöttek. Egy tanárnő és egy 
tanítónő foglalkozott velük délelőtt, délután vittük őket 
fürdeni, kirándulni. Bandi Dezső és Márton Béla 
vezetésével faragótábort szerveztünk, készítettek 
székelykaput, húsz kopjafát, amit az udvaron állítottunk 
fel. 
    –  Mit tartasz legjelentősebbnek a szolgálatotokban? 
    – A szilágyzoványi nagyon szép gyülekezeti 
munkához képest mindenhol egy kicsit nehezebb volt. 
Azt a segítséget, melegséget, amit ott kaptunk, sehol 
nem éreztük annyira. Valamilyen támaszt és eredményt 
a munkánkban mindenütt érezhettünk, mindenik 

gyülekezetnek megvolt a maga jó oldala. 
    – Mikor jöttetek nyugdíjba? 
    – Sándor 1995-ben, én 1996-ban. Akkor költöztünk 
ebbe a kicsi kétszobás lakásba, amit a férjem börtönnek 
érzett. Ő akkor már nagyon beteg volt, nem is tudott 
kijárni. 
    –  Még egy utolsó kérdés erejéig, visszatérve ifjúi 
éveidre: mennyiben befolyásolt téged az otthoni 
környezet a pályaválasztásodban? 
    –  Édesapám Kolozsváron lelkész volt, édesanyám a 
nőszövetség vezetője, s én már szinte gyermekként 
tarthattam vallásórákat. Tizennégy éves voltam, amikor 
az oroszok elvitték édesapámat, aki nemsokára meg is 
halt Magnyitogorszkban 1944 karácsonyán. A nagy 
hideg miatt nem tudták eltemetni, a halottakat kihordták 
a barakk mellé, leöntötték mésszel, és csak májusban 
tudtak nekik sírt ásni. Nem is tudom pontosan, hol 
nyugszik. 
   A székelyudvarhelyi tanítóképzőbe kerültem, ahol 
kiváló tanáraim voltak. A tanítóképző után a Teológiára 
iratkoztam. Sándorral a kolozsvári Irisz-telepen 
szolgáltunk együtt, s mikor végzett Zoványba kerültünk, 
összeházasodtunk. Édesanyám, haláláig velünk lakott, 
Isten után ő volt a legnagyobb segítségem. Családunk 
vezérigéje ez volt: „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó 
az Úr, boldog az az ember, aki Őbenne bízik.” (Zsolt. 34, 9) 

  T.I.                                                                                                                     

Szerepeink és küldetésünk (6) 

Imádságban hordozott keresztgyermekek 
 

   Tizenhat évesen, amikor életemben először váltam keresztanyává, úgy éreztem, vég-
re engem is felnőttnek néznek és ez roppant büszkeséggel töltött el. Valójában jó-
val később fogalmazódott meg bennem, mit is jelent keresztszülőnek lenni.  
   Második alkalommal, amikor felkértek, hogy vállaljam el ezt a feladatot, kissé tiltakoz-
tam ellene. Úgy éreztem, hogy nem állok eléggé szoros kapcsolatban a gyerek család-
jával, már ami az életszemléletünket illeti, és más személy hiányában, csak hézagpótló-
nak véltem magam. Végül mégis épp ez volt a döntő, amiért vállaltam a keresztanyasá-
got. Szeretőszívű, kapcsolatunkat örömmel vállaló keresztlányt adott az Úristen.  
   Ezután következtek a többiek, számszerint öten, azaz hét keresztgyermeket 
bízott rám Isten, szinte kivétel nélkül olyan családok gyermekei, akikkel szoros baráti 
vagy rokoni szálak fűznek össze. Olyanok, akik nem azért választottak keresztanyának, 
mert nem lett volna kit, hanem mert meggyőződésük, hogy baráti illetve rokoni kapcsolatunkon túl, imádságban hor-
dozom ezeket a gyermekeket és valamilyen szinten hozzájárulok vallásos, istenfélő nevelésükhöz. És ez való-
ban így is van. Sokat imádkozom mindegyikért, hisz személyes és családi gondjaikkal-bajaikkal együtt, nagyon 
jól ismerem valamennyit. Még ha országhatárok vagy több száz kilométer választ is el egymástól, viszonylag gyakran 
találkozunk, levelezünk, telefonon tartjuk a kapcsolatot. Születésnapokon, karácsonykor igyekszem felkeresni őket, 
de ha nem sikerülne is, megtalálom a módját az ajándék elküldésének, hogy a gyermekek érezzék, lássák, hogy 
gondolok rájuk, fontosak számomra, hisz a legnagyobb kivételével, valamennyi kiskorú még. Persze, ez nem azt je-
lenti, hogy mindent megteszek, amit meg kell tennie egy keresztanyának. Sokszor lelkiismeret furdalással gondolok 
arra, hogy több időt kellene velük töltenem, de ez, legtöbbjük esetében, egyáltalán nem lehetséges. A legkisebbel, 
aki a testvérem gyereke, töltöm a legtöbb időt. Vele sokat foglalkozom, és valójában nevelem is őt a szó legszoro-
sabb értelmében. 
   Öröm számomra, ha különböző alkalmakon felhívnak, vagy ha otthon illetve barátokkal, ismerősökkel szeretettel 
beszélnek rólam, ha a problémáikat vagy örömeiket egyaránt megosztják velem. Legnagyobb keresztfiam például, 
engem hívott fel elsőnek sikeres sofőrvizsgája után. Ilyen, és ehhez hasonló esetek jó érzéssel töltenek el és sok 
örömöt szereznek. 
   Ha rajtam múlik csupán, jóval kevesebb keresztgyermeket vállaltam volna, hisz tudatában vagyok annak a fele-
lősségnek, amelyet mindenikükkel külön-külön vállaltam. Mégis hiszem, hogy maga Isten bízta rám őket ilyen formá-
ban és igyekszem, hogy azzal az ajándékkal, amelyet általuk Isten nekem adott, bölcsen, szerinte való módon bán-
jak. Ő segítsen ebben valamennyiünket, hogy tudjunk keresztszülői hivatásunknak eleget tenni. 

Moldován Rozália 
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Nyírő József 

Az én népem 
 (részlet) 

 
   A falu visszazökkent a régi kerékvágásba. Még 
nagyobb lett a gond, mert közeledett a karácsony és 
ilyenkor kétszeresen érzi az ember a nyomort. 
   Nagyhétre az idő is elszomorodott. Vastag, szürke 
felhők gomolyogtak a házak tetején és nappal se akart 
kivirradni. Fáradt hó pilinkézett egész nap és délután 
négyórakor már sötétedett. Este a fények hamar 
kialudtak a faluban és egyetlen lélekzetvétel se 
hallatszott a fekete ablakok mögött. 
    –  Szomorú karácsonyunk lesz az idén  –  mondták. 
   Nem igen volt minek örülni. Amennyire lehet, mégis 
meg kellene adni a módját a Jézus születésének. 
   Pénteken a vén pásztor is leereszkedett a havasról és 
este bezörgetett a református pap kapuján. Havas 
fenyőfát hozott a hátán. 
   – Hol jár ilyen későn  –  lepődött meg a pap. 
   – Az ünnep miatt be kellett, hogy jöjjek  –  rázza le ma-
gáról a havat Álózi bá. – Legalább egy szál gyertyácskát 
gyújtani kéne a szent estén! ... Gondoltam, ha már erre 
járok, legalább benézek a tiszteletes úrhoz is s hogy 
üres kézzel ne jöjjek, ezt a fenyőcskét lecsapám a 
lábáról, hogy legyen a gyermekeknek karácsonyfájuk ! ... 
   Meghatódás és keserűség fogta el a papot. 
   – Köszönöm, de az én gyermekeim nincsenek itthon! 
   – Nem tesz semmit – mosolygott a vén székely. Azért 
csak díszítse fel, s gyújtsa meg a tiszteletes úr, éppúgy, 
mintha itthon vónának. Ugyanolyan ereje van . .. 
   – Úgy lesz, Álózi bácsi! –  ígérte a pap és arra gondolt, 
hogy mennyi természetes finomság szorult ebbe a félvad 
havasi emberbe. Kietlen, nehéz életében jól esett ez a 
néhány meleg szó is. A havasi ember a maga 
nyugalmával, tiszta, egyszerű lelkének, zamatos 
szavának illatával egészen betöltötte a házat. 
Melegséget és bizalmat, erőt árasztott, jól esett a 
papnak, hogy vele van. Ott fogta éjszakára is. 
Megkínálta száraz étellel és elbeszélgettek. 
   Az öreg másnap lábat csinált a karácsonyfának, fát 
vágott az ünnepekre, ellátta a házat. 
   Öreg délután összepakolta az átalvetőt és készülődött. 
   – Én ejisze elmegyek haza! 
A pap marasztalta ... 
   – Tudja mit, Álózi bácsi? Ne menjen sehova! Legyen 
az én vendégem az ünnepeken! 
   – Nem lehet - ijedt meg az ember. - A karácsony csak 
úgy karácsony, ha az ember otthon tölti. Erre a napra 
még a vad is haza húzódik a vackára ... Mi lenne a 
szentestével, ha nem otthon tölteném! Ne es mondjon 

effélit nekem tiszteletes úr! 
   – Osztán mit csinál a szent estén egyedül - 
kíváncsiskodott a pap. 
   – Ezt a gyertyácskát, amit vettem a Szövetkezetben, 
meggyújtom s elimádkozgatok, énekelgetek mellette... A 
két kutyám nézi... Jó tüzet teszek, nem csinálunk 
semmit, csak várjuk a Jézust... Hideg házzal, zárt ajtóval 
nem várhatom! ... Ezt bé kell hogy lássa a tiszteletes úr 
is!... Az idén éjféli misét is csenálunk a favágó 
emberekkel... 
   – Mit csinálnak - lepődött meg a pap. 
   – Éjféli misét! 
   – Hát azt hogy, katolikus pap nélkül? 
   – Nekünk nem kell ahhoz pap ... Van odakünn a Borvíz 
ódalában egy nagy barlang. (Hallhatott róla a tiszteletes 
úr.) Ebbe a barlangba jászojt csináltunk s megjátszuk a 
Jézus születésit éppen úgy, ahogy megvagyon írva a 
szent könyvekben ... 
   A pap bámult. 
   – Aztán, hogy játsszák meg a Jézus születésit? 
   Az öreg restellkedett az együgyüsége miatt, de azért 
elmondta. 
   – Azt úgy, hogy Ülkei Rózsinak az idén fia született. Ez 
jó lesz Jézuskának. Az anya már megvan ... Az öreg 
Üdő Márton bácsi lesz a Szent József ... A jászol mellé 
felhajtunk néhány ökröt, félcsorda juhot, hogy Jézusra 
lehöljenek, ahogy az ének mondja:  „Ökör,  szamár reája 
lehölvén"...  Hát így valahogy! ... Erről én semmiképpen 
nem maradhatok le. Ne is tartóztasson a tiszteletes úr! 
   A pap megrendülve elgondolkozott. 
   – Hát akkor csak menjen Álózi bácsi! 
   A havasi ember szinte mohón kapta fel az 
összekötözött átalvetőt és boldogan vágott neki a 
havasnak. Lihegve sietett, hogy idejében ott legyen, 
mikor megjátsszák, a Jézus születését ... 

Ordass Lajos 
Karácsonyi imádságKarácsonyi imádságKarácsonyi imádságKarácsonyi imádság    
URAM! Tégy engem karácsonyi emberré. Mária alázatát, József engedelmességét, a pásztorok hűségét add a 
szívembe. És így elkészített szívembe jöjj el Te magad. Ahol Te vagy, ott van angyaljárás. Virrasztó töpren-
gésem sötét éjszakájába fényt hoznak. Nyomorúságom tehetetlen sóhaját fölviszik a hatalom Urához, és he-
lyébe, cserébe tőle erőt és örömöt hoznak. Nem miattam jönnek hozzám. Hanem miattad teszik boldoggá 
életemet. Ámen 
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    Évközben ezernyi ok, halaszthatatlan tennivaló miatt szinte 
csak észbeli működéseinkre (vagy arra sem) koncentrálunk, 
míg érzéseink, lelkiségünk megnyilvánulásai háttérbe szorul-
nak. Agyunk túlterhelt, miközben szívünk energiahiányban 
szenved. Csak így december első heteiben jutunk el ahhoz a 
felismeréséhez, hogy megint csak átfutottunk az éven, mennyi 
időt pazaroltunk örömtelen, értelmetlen dolgokra. A karácsony-
várásban, az ünnepi készülődésben aztán sorra nyílnak meg a 
berozsdásodott, nyikorgó lelki kapuk, amelyek az év többi nap-
ján többnyire zárva voltak, vagy csak résnyire engedte őket 
megnyitni bizalmatlanságunk, közömbösségünk, vagy figyel-
metlenségünk. Karácsony minden ünnepnél másabb: kívül-
belül szebb és fényesebb, de van, akinek a legfájdalmasabb.    
Aki boldogtalan, ilyenkor még szerencsétlenebbnek érzi magát, 
aki boldog, most a legboldogabb. Aki magányos, az karácsony-
kor érzi magát a legárvábbnak. Akinek keserves sors adatott az 
év többi napján, ezektől a napoktól várja életének jobbra fordu-
lását, a csodát. Ebben az időszakban fogalmazódik meg ben-
nünk a legtöbb fohász, vágy, kívánság, kérés. Hiszen az eddig 
elnyomott, elhallgatott, ki nem mondott gondolatok, érzések 
sokszorosan felerősödve kerülnek felszínre, és éppen olyan 
hangsúlyosan, hatványozódva érkeznek meg a befogadóhoz. 
És jól van ez így, ahogy van, tartozzunk akár szerencsésebbek, 
avagy a szerencsétlenebbek közé, mert mindenképpen arra 
kényszerülünk, hogy elgondolkodjunk, megvizsgáljuk életünk 
eddig eltelt szakaszát, testvéreinkkel, szeretteinkkel, gyermeke-
inkkel, barátainkkal való kapcsolatunkat, elhelyezzük magunkat 
valahol egy közelibb és egy szélesebb közösségben.  
    De vajon mi ösztönzi ilyentájt még a leghidegebb, legride-
gebb embert is arra, hogy karácsony ünnepén ajándékot adjon 
a hozzá közelállónak. Mi az az ősi vágy, ami miatt úgy érezzük, 
hogy valamit adnunk kell szeretteinknek. Ezernyi megfejthetet-
len titok. Vagy a szeretet keresi azokat a lehetőségeket, formá-
kat, amelyekkel kifejezésre juthat? Annyi bizonyos: az angyal-
fia, a nagy izgalommal csomagolgatott tárgy egy darabka belő-
lünk, egy rész az egészből. Ajándékunk szimbolikus üzenet. 
Azt is tudatja, hogy fontos nekünk a megajándékozott szemé-
lye, de kifejezheti sóvárgásunkat az elfogadásért; a díszbe öl-
töztetett üzenet lehet könyörgés a megbocsátásért, esdeklés a 
gyengédségért, a simogatásért; és jelképe a barátságnak, a 
szerető figyelemnek. 
 Na, és persze adni nagy-nagy öröm. Szerencsére az ajándé-
kozás szférája nem elsősorban az anyagi dolgok világa. Az em-
bert mindinkább fogyasztóvá nevelő, az életet pénzre és a vele 
megvásárolható árura leegyszerűsítő világkép most kis időre 

szertefoszlik. Talán. 
Mert ha máskor kevés-
sé, most igazán érez-
zük: azért van néhány 
dolog, ami nem lehet 
bonusz-ajándék és a 
legfényesebb üzletben 
sem vásárolható. Ez 
pedig az a bizalmi tő-
ke, amit valódi szere-
tetnek hívnak. 
                 Tóth Katalin                                                                    
 

    Adorjáni Nagy Aranka 
 

        Új karácsonyt 

Uram, te látod, te jobban tudod, 
kár is mondanom –  

tűz-láng itt minden. Fegyverfüst gomolyog. 
Már alig láthatjuk tőle egymást, 

soha sincs háború nélkül ez a föld. 
 

Csak foltokban vannak itt-ott  
tisztult szigetek, ahol te vagy az Úr.  
Elvadult szívekben elvásott tanítások,  
százezrek meg sem ismertek még téged,  

és sokmilliók elutasítanak,  
akik nem értik tökéletes áldozatodat. 

 
Világrengető volt tisztogatásod,  
de újra ellepte a szenny a világot.  
Merészen gonosszá lett az ember.  

Trónol a pénz és vad hajszára sarkall.  
Rendkívül csiszolttá lett az agy,  

már az erekben, szívben operálnak,  
és mégis tömérdek a kórság,  

át meg átszőtte testünket a daganat. 
 

Mindenütt rendezetlen életek –   
fölbomlott család, kihalt szeretet.  

Aránytalanul kevés a hit, a tisztaság.  
Kéztördelőn nézzük, hogy nincs kiút.  
Veszett iramban járművek robognak,  
elbizakodott gőggel, nyughatatlanul –  

az egeket is átcikázzák –  
csupa berregés, zúgás a világ,  
ütőere veszedelmesen lüktet,  
bilincsben tart a félelem,  

úr a közöny, és menedék a kábítószer. 
 

Nem két évezred előtti földrejöttöd  
mikéntjén kell már elmerengenünk,  

hanem sürgetni, kérni, térdrehullva téged,  
csak tenálad van megoldás és élet:  
Új, tiszta föld, és ragyogó új ég,  

amely ránk áldást hint –  
 

jöjj hatalommal, jöjj megint! 
 
 

  Angyalfia 



   Szépítgetés, szégyenérzet, meg-
vallás, vég.  
   Természetünknél fogva szeretjük 
többnek, szebbnek, mutatni elért 
eredményeinket, magunkat. Így van 
ez különösen esztendő végén. Az 
általunk eltúlzott adatok mire jók? 
Miért szeretünk félrevezetni másokat 
és magunkat is áltatni? Nem volna 
derekasabb a költővel együtt monda-
ni, hogy nem szégyen vallani, igazat 
mondani, a valós helyzetet feltárni? 
   Eltelt megint egy év. Hajlamosak 
vagyunk ezt úgy megélni, mintha va-
lami tényleges véghez érnénk, és 
nemcsak a kalendáriumban lenne ez 
így. Az világmindenség, – benne az 
állatvilág, növényvilág, hegyek, hal-
mok, vizek –  nem törődnek azzal, 
hogy mi éppen az évek közötti 
mezsgyére lépünk, elköszönünk az 
ótól és kezdjük az újat. Ilyenkor van 
akit feszít, van akit pedig közömbö-
sen, rezignált állapotában ér az el-
múlás gondolata. Tény az, hogy akár 
szépítgetünk, akár gerincesen felvál-
laljuk valós önmagunkat, az idő telik-
múlik és az időtlen örök közeledik. 
   Alapjában véve kikerülhetetlen a 
kérdés: múlik-e vagy telik az év? Az 
örökkévalóság „idejében” Létező 
előtt meg kell állnunk: a hátunk mö-
gött maradt esztendő az elmúláshoz, 
vagy a teljességhez hozott köze-
lebb? Hiszen milyen más mértékegy-
sége lehet mérleg-készítésünknek, 
ha nem az Ige és az, Aki előtt akar-
va-akaratlanul el kell számolnunk? 
Isten mindannyiunkat keres, megbí-
zatást ad, munkába állít, majd elszá-
moltat. 
   Sokan nemcsak lelki halottak, ha-
nem tudatosan ebben az állapotban 
is élnek. Az emberek például sírhe-
lyeket vesznek meg évtizedekkel 
előre. Sőt, némelyek jó sok betonnal 
és márvánnyal is biztosítják a          
kényelmet. Nem bolond a ma embe-
re, amikor a halálába, temetésébe 
fektet be, s inkább igyekszik jó he-
lyet és szép kilátást biztosítani ma-
gának a temetőn, ahelyett, hogy az 
élők, és az örökké élők között keres-
né a helyét? Miben különbözik az 
ilyen a példázatbeli nagyobb 

hambárt építő em-
bertől, aki hason-
lóképpen rosszul 
választott normák 
szerint tervezett?  
   Másfelől pedig, 
ha valamit ingyen 
vagy kedvezmé-

nyesen adnak, arra ráharapunk. Ak-
kor is kérjük, ha nem igazán fontos 
cikkről van szó. A nagyáruházak kí-
sértése is abban áll, hogy mindent 
amit „jó” árban adnak, –  bár szük-
ségtelen – összeharácsolunk. De 
fölöttébb zavar, ha „ingyenélők” zak-
latnak és kérnek tőlünk, mondván, 
hogy mi is megdolgozunk azért, 
amink van, és dolgozni küldenénk az 
önmagukat rászorulóknak mutatko-
zókat. Ide soroljuk a koldust, de nem 
ritka, amikor az egyházat is. 
    Miért vagyunk olyan érzékenyek, 
ha abból elkérnek, amink van? Mire 
és kire gyűjtünk? Közösségi célokra 
nehezen adakozunk, de azt is, ha 
lehet úgy, hogy megvárjuk míg kérik. 
Azt gondoljuk, hogy Istennek vagy 
az egyháznak az kell, ami az enyém. 
Holott az sosem kell. Elsősorban azt 
kéri Isten, amit Ő maga adott és nem 
abból, ami az enyém, hanem éppen 
abból, ami nálam van ugyan, de nem 
engem illet. Minden javunkat 
s z o l g á l a t r a  k a p t u k .  A m i t 
visszatartunk, az tönkretesz.  
   A magyar értelmező szótár a         
számadás címszónál a következőket 
írja: beszámoló arról, amiért valaki-
nek felelősek vagyunk, felelősségre 
vonás, pénzzel való gazdálkodásról 
készített feljegyzés, kimutatás. 
   Mi a miénk, és kinek tartozunk el-
számolással? Az Igéből egyértelmű, 
hogy ami nálunk van, az nem mind a 
miénk. Semmi felett nincs hatal-
munk, viszont javaink hatalmukba 
keríthetnek. Izrael életében a csapá-
sok egyik oka éppen a kisajátítás, az 
áldoznivaló visszatartása volt (Mal. 
3: 8, 9). Az a miénk igazán, amit az 
oltárra teszünk és kamatoztatunk a 
szolgálatban. Ígéret is van az Írás-
ban, hogy amennyiben Isten népe 
beviszi a tizedet, ezzel próbára té-
vén az Urat, áldásban lesz része 
(Mal. 3: 10-12). Arra nincs igei ala-
punk, hogy a hivő mindent megkap, 
amit szeretne. De az bizonyos, hogy 
nem lesz szívtelen és magának való. 
Sőt, nehézségeit is a Róma 8: 28 
alapján igyekszik megélni.  
   Az önközpontúság visz rá arra, 
hogy el kell kérni tőlünk azt, amit 

azért szerezhettünk meg, hogy le-
gyen amiből örömmel, előzékenyen 
szolgáljunk magasabb célokat. Miért 
kényszerítjük oda a kérőt, hogy em-
beri méltóságon aluli cselekedetre 
alacsonyodjon, amikor elkéretjük 
magunktól azt, ami csak a mi meg 
nem tért szívünkben a miénk, s 
egyébként másnak szánta az Úr? 
Adj tehát jó szívvel, mert amid van, 
az elsősorban nem a te munkád 
eredménye, hanem Isten áldása.  
   A Szentírásban kb. tízszer több 
vers szól pénzről, anyagiakról, gaz-
dasági vonatkozású előírásokról, 
mint közvetlenül az üdvösségről. 
Nem véletlen ez. Ismeri Isten a mi 
szívünket. Jézus azt mondja, 
hogy   „ahol van a ti kincsetek, ott 
van a ti szívetek is.” (Mt. 6:21) 
Amekkora teret engedek az anyagi-
aknak, annyira fog a szívem gondo-
lata is lekötött vagy éppen megkötö-
zött lenni. Amint az anyagiak túlsá-
gosan foglalkoztatni kezdenek, meg-
keseredünk, vagy sikereink miatt ön-
elégültségbe merülünk. Így is és úgy 
is az Isten országának a keresése 
és szolgálata marad el. Ahol vannak 
az anyagi gondjaim és gondolataim, 
arra fog szívem is hangolódni. Ha a 
szívemet érdekek irányítják, akkor 
a „do ut des” elve alapján fogok élni: 
adok, hogy te is adj. Jószívű leszek 
hozzád, hogy te is segíts rajtam. Ezt 
a gondolkodást elítélte Jézus, kép-
mutatónak és farizeusinak nevezte, 
és figyelmünket azok megsegítésére 
irányította, akik nem viszonozhatják 
a jótettet. 
   Végül is, milyen céllal kaptam az 
életet? Az Ő szándéka egyértelmű 
minden ember felé: hogy megismer-
je Őt és üdvösségre jusson. Ebben a 
világméretű tervében Isten minden 
embernek kivételes szerepet szánt. 
Lehet-e más mércéje eredményeink-
nek, anyagi-pénzügyi helyzetünk 
megítélésének mint, hogy mennyire 

Számadásra mindig készen  
 
 „Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva, 
 nem szégyen ez, vallj – úgyis vége van –”                                
                      (Kosztolányi Dezső: Számadás) 
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Ígéreteink 
    
    Csalódva figyeljük a politikai eseményeket és keserűen 
megjegyezzük magunkban, hogy amit az ország vezetői egy-
egy választás során megígérnek, rendszerint nem teljesítik. A 
megígért jólétet nem érezzük, a fizetésünk vagy nyugdíjunk 
nem növekszik az árakkal arányosan, a hitelek sem olyan 
kedvezőek, mint ahogy azt feltüntették. 
   Ilyenkor becsapva érezzük magunkat, szidjuk és 
elmarasztaljuk a vétkeseket. 
   De vajon nem ezt tesszük mi is mindennapi megszokott 
életünkben? 
   Elhamarkodottan és felelőtlenül teszünk kijelentéseket és 
később eszünk ágában sincs betartani azokat. Hányszor 
mondjuk csupáncsak megszokásból: majd még felkereslek, 
szólok egy jó szót az érdekedben, átadom az üdvözleted, és 
közben elmarad a felkeresés, a közbenjárás és az üdvözlet 
átadása is. Sokan úgy tartják, hogy csak az számít ígéretnek, 
amihez oda is ragasztjuk a szót: megígérem, hogy... A többi 
pedig csak amolyan beszéd, amit nem is érdemes figyelemre 
méltatni. Pedig felszínességünkkel, meggondolatlan 
szavainkkal sokat árthatunk embertársainknak: reménységet 
keltünk bennük, ami hiábavalónak bizonyul, megingatjuk 
bizalmukat, aláásuk az emberi szavahihetőséget. Miért is 
teszünk ígéreteket, amelyeket nem tartunk meg? Talán 
nemtörődömségből, hiszen nem gondolunk arra, hogy ezzel 
árthatunk embertársunknak. Talán érdekből, amikor meg 
akarunk valamit szerezni és biztosítani kívánjuk az illetőt 
megbízhatóságunkról. Talán kényszerből, amikor menekülni 
szeretnénk egy-egy kényelmetlen helyzetből és hetet-havat 
összehordunk, csak hogy szabadulhassunk. 
Talán félelemből, amilkor irhánkat szeretnénk menteni. 
Dicsekedésből is szoktunk nagyokat ígérni, többnek állítván 
magunkat, lehetőségeinket és képességeinket, mint amik 
azok valójában. Ígérgetünk gyerekeinknek, csak hamarabb 
elaludjanak. Házastársunknak egykor örök hűséget ígértünk, 
és lám mennyi a válás világszerte. Tény az, hogy az életünk 
tele van ilyen be nem tartott ígéretekkel. Ismerjük el, hogy a 
magunk be nem tartott ígéreteivel is hozzájárulunk egy olyan 
erkölcstelen világ kialakulásához, melyben a szónak immár 
nincs értéke. 
   Mindeddig az ígéretek emberi vonatkozásáról szóltunk. De 
mi a helyzet Istennel, a neki tett ígéretekkel? Hiszen minden 
fogadalom és eskütétel egyben ígéret is. Megígértük, hogy 
keresztgyermekeinket a keresztyén hitben fogjuk nevelni, a 
konfirmációban ígéretet tettünk, hogy Jézus Krisztus szolgái 
és az anyaszentegyház hűséges tagjai leszünk. Megtartottuk-
e mindezeket? Hát még az a temérdek ígéret, amit csendes 
imában tettünk Istennek. Tartjuk-e magunkat ahhoz? 
   Megszégyenülünk, ha Istenre gondolunk és az Ő ígéreteire, 
amit mindig is teljesített. Az Ószövetségben utódot ígért öreg 
szülőknek és megadta, földet az ő népének és teljesítette, 
győzelmet a legyőzhetetetlennek látszó ellenség fölött és 
meglett. Megígérte a Messiást, és eljött. Jézus azt ígérte, 
hogy velünk lesz a világ végezetéig és valóban érezzük 
jelenlétét, és erőt adó hatalmát. 
Kaptunk tőle bűnbocsánatot, megigazulást és hitünk szerint 
az örök élettel is megajándékoz. Isten ígéretei minket is 
köteleznek. Ezért az igenünk legyen igen és a nemünk nem a 
mi beszédünkben. 

Szatmáriné Breier Ingrid 
                                                                                                                              

szolgáltam Istent és embertársamat abból, 
amim van?  
   Van még egy nagy félreértés az anyagi-
akhoz való viszonyulásunkban. Azt gondol-
juk, hogy az enyémből kér a másik ember 
és ezzel az én munkámból akar megélni. 
Az Ige alapján viszont állítjuk, hogy a má-
sik ember szükségeire való odafigyelés és 
szolgálat visszaható, elsősorban nekem 
fontos, engem alakít és tesz alkalmassá a 
hálaadásra és az áldások befogadására.  
     
   Tegyük az örök Ige mérlegére az életün-
ket, ezt az évet, s ha netalán „híjával talál-
tatunk”, akkor itt az ideje a mindeneket 
szerető és magához hívó Istenhez fordulni 
és a legjobbakat elkérni 2007-re.  
   Kívánom a Mária és Márta Magazin olva-
sóinak, hogy legyen Istenhez fordulásban, 
Vele járásban, mások szolgálatában és 
áldásokban gazdag új esztendője! 

  
R. Szabó István 
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Füle Lajos  

Visszajön! 
                      

Hóból az erdő, ködből a felhő, 
hó esik, tél szele fújja… 

Valaki eljött, Valaki elment, 
Valaki visszajön újra! 

 
Száll csuda híre szívből a szívbe, 

kétezer év a tanúja: 
Valaki eljött, Valaki elment, 

Valaki visszajön újra! 
 

Angyalok ajkán, emberek hangján 
csendül a csillagos ének, 

kétezer éve mennek Elébe 
boldogan, kik Neki élnek. 

 
Ott a helyed e drága menetben, 

életed KRISZTUSA vár rád. 
Hagyd el  gondot, légy vele boldog, 

zengje a szíved a hálát! 
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1.) Néhány szem pisztácia elfogyasztása 
után gyűjtsétek össze annak héjait!  
Aranyszínű filctollal, vagy temperával 
fessétek be! 
 
 
2.) Félbehajtott keményebb papírból vág-
jatok ki egy kb. fél cm. széles szívformát! 
 
 
3.) Ragasszátok fel rá sorban a héjakat a 
következőképen: a héjak alsó peremét 
kenjétek be erősebb papírragasztóval, 
helyezzétek rá a szívre, majd várjatok a 
teljes száradásig! 
 
 
4.) Vékony, csillogó csomagolószalaggal 
tekerjétek körbe a szívet a héjak közti ré-
szeken átvezetve! A szalag elejét, illetve 
végét ragasztóval rögzítsétek a szív hátul-
jához! 
 
 
 
5.) Vágjatok ki papírból 4 db. gyertyafor-
mát, színezzétek ki, majd ragasszátok a 
szív hátuljához a képen látható módon! 
 
6.) A gyertyák aljához egy-egy kisebb 
csomagolódíszt is rögzíthettek, így még 
mutatósabb lesz a dísz. 
 
 
7.) Legvégül erősítsetek a szív hátuljára 
vékony zsinórt, és akasszátok a kará-
csonyfára. 

Móra László 

Karácsonyi csengő 
 
Csingilingi, cseng a csengő, 
Száll a szánkó, mint a felhő, 
Csaknem elszakad a gyeplő, 
Csingilingi, cseng a csengő. 
 
Égi szánkót hajt az angyal. 
És mire az estihajnal 
Megjön a szép fenyőgallyal, 
Cseng a csengő, jő az angyal. 
 
Itt a Jézus angyalkája, 
Égben termett csodafája, 
S mindent, mindent aggat rája 
A kis Jézus angyalkája. 
 
Arany diót, arany csengőt, 
Ezüst lepkét, ringót rengőt, 
Amilyen még földön nem nőtt, 
S csilingelő arany csengőt. 
 
Kérünk Jézus angyalkája, 
Ahol sok a koldus, árva, 
Hol jóságod legtöbb várja, 
Ott pihenj meg legtovábbra. 
 
Hozz örömet, békességet, 
A szíveknek melegséget, 
Karácsonyi szép meséket, 
S az Istennek dicsőséget. 
 

szerkesztette: Czirmay Izabella 
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Bensőséges, kitartó, avagy törékeny kapcsolataink 

Családról – hittel és reménnyel 
 

Hogyan működik a család? 
 

   Távolodjunk el kicsit a családi történetektől. Ne azt 
szemléljük, hogy milyen problémáik lehetnek, vagy van-
nak, hanem azt, hogy hogyan bánnak ezekkel, amikor 
valami megnehezíti a problémák megoldását, elakadnak, 
nehézségek terhelik a családot. Sokszor ilyen he-
lyzetben a család előnytelen szabályokat alkalmaz, nem 
megfelelő kapcsolatokat épít, ápol, nem pontosan méri 
be a határokat, nem jól szervezi az életét. 
   Már tudjuk, hogy minden család életét kimondott vagy 
kimondatlan szabályok igazgatják, és ezek biztosítják a 
kiszámíthatóságot, a folyamatosságot. De a család folya-
matos fejlődésen megy keresztül és ez változásokat hoz, 
ilyenkor a szabályokon is változtatni kell, különben 
elakad a fejlődés. Építő, ha a szabályok nyíltak, ponto-
san érthetőek és az éppen aktuális szükségekhez és le-
hetőségekhez igazodnak. De rombolnak, ha érthetetle-
nek, következetlenek, zűrzavarosak és bizonytalanságot 
okoznak. 
   A családok számára fontos az együttműködés és a 
szövetségkötés, hiszen csak így lehet életvitelükben zök-
kenőmentesen megoldani a jelentkező gondokat, 
feszültségeket, konfliktusokat. Ilyen szövetségek alakul-
nak férj-feleség, férj-fiú, anya-leány, anya-fiú, apa-lánya 
között, jó esetben rugalmasan és nem egyoldalúan. 
Romboló hatása van az egyoldalú koalícióknak, amikor 
általában az apa és a fiú vagy az anya és a lánya 
szövetkeznek, vannak azonos véleményen, szemben a 
másik párossal. Különösen veszélyes, amikor állandósult 
házassági krízis esetében a gyerek válik a szülő bizal-
masává vagy lelki szemétládájává . Ugyanez a helyzet, 
ha a nagylány feladata lesz a kicsi tanulását felügyelni, 
ami egyébként a szülők feladata lenne. Vigyázzunk, 
hogy miben kérjük a gyerekünk segítségét. Megbírja-e, 
vagy rászabott-e az a feladat? Nem a mi dolgunk lenne? 
   A fejlődés segítői a konfliktusok, ha alkalom adódik 
kimondani a negatív érzéseket, megfogalmazni az 
ellenvéleményt, változást hozni, egészségesen küzdeni, 
de romboló lehet mindez akkor, ha a szülők vitájában ott 
van a gyerek is bevonva, harmadikként. Ugyanez a 
helyzet akkor is, ha éppen a gyerek jelenlétében nem 
megoldják az aktuális konfliktust, hanem csak 
tehermentesítik magukat.  
   A kapcsolati biztonság igen fontos egy család 
életében. A megoldott vagy  megoldatlan konfliktusok 
meghatározzák a továbbiakat, főleg a gyerekek 
életében. A gyerekek megfigyelik szüleiket, eltanulják a 
gondok megoldásának módszerét, mi szülők vagyunk 
nekik a nyitott Biblia – számukra az lesz a járható út 
(amíg nem találnak mást), amit általunk megtanulnak és 
alkalmaznak. A család boldogulását  könnyebbé teszi, 
ha a tagok egymásnak átadva a saját mindennapjaik 
tapasztalatát, ismereteit, egymást előkészítik a rájuk 
váró feladatokra. Fontosnak tartom itt megemlíteni, hogy 
mennyire vigyáznunk kell az ünnepeinkre. Legyenek 
személyes és közösségi ünnepek az életünkben, – 
születésnapok, névnapok, évfordulók, egyházi ünnepek, 
más ünnepek –  mind mérföldkövek, amikor tudunk 
lazítani , jobban odafigyelni egy valakire legalább egy 

napig.  
   Fontosak még a határok a családon belül, mert 
akárcsak a szabályok a biztonságot és az egyéni 
szabadság kezelését segítik. Ha elmosódnak a határok a 
generációk között, vagy egyes család-részek között, 
akkor konfliktusok léphetnek fel (ha nagymama 
folyamatosan jobban tudja, hogyan kell a gyereket 
nevelni, ha a nagyapa jobban ért a pénz kezeléséhez és 
beleszól a fiatalok pénzügyeibe). A zűrzavaros határok is 
bajt jelentenek: a serdülő gyerek egyszer ennyi, máskor 
annyi zsebpénzt kap, így nehezen fog megtanulni a 
pénzzel gazdálkodni. 
   Mindezek a megállapítások vonatkoznak a csonka 
családokra is és az újraházasodott, vagy vegyes 
családokra is – hiszen ugyanúgy építően kell 
megszervezzék, újraszervezzék a családi életük 
szabályozását, az egész életük működését. Ez nem 
könnyő feladat, de ezen a ponton segíthetnek az erre 
alkalmas szakemberek (lelkész, pszichológus stb.) 
   A család folyamatosan mintegy gyakorlóterepet biztosít 
arra, hogy a benne élők megtanulják kölcsönösen 
mérlegelni, visszajelezni a viselkedéseket. Az elfogadó 
légkörben a gyereknek is könnyebb beszámolni arról, mi 
is történt aznap az iskolában. Bátorítva érzi magát, hogy 
a mindennapi viselt dolgaii is elmesélje. Minderre a 
család reagál, egyfajta minősítés történik, és ezáltal 
megtanulnak a családtagok építően (vagy éppen 
rombolóan) kritikát gyakorolni. A család mindig a saját 
értékrendszeréhez viszonyítva minősíti az egyént. Ez 
néha kegyetlen is tud lenni. A család a világról kialakított 
képünk, a hitünk és életfilozófiánk forrása. Iránytűként 
működnek a bensővé vált érték- és hitrendszerek, 
melyeknek énerősítő szerepük van, és amely az egyént 
átsegíti a krízishelyzetein, az elszigeteltségén. Vagyis, 
ha új helyzetbe kerül, vagy nehéz döntés előtt áll, 
választania kell, a családból hozott stabil értékrend és 
viszonyulások (attitűdök) segítik ezen helyzetek 
megoldásában. Viszont családi feszültségek egyik 
forrása, hogy a mindenkori problémák megoldásában a 
hagyományoshoz képest más lehetőségek is 
kínálkoznak. Ez az, ami generációk között konfliktusokat 
szűl – egészen az atyai áldás elvesztéséig is. 
   Legtöbb esetben a család az ahonnan segítséget 
kaphat az egyén. A családi segítség a krízisek és 
változások idején a legfontosabb.  
   A házasság tehát  nemcsak két ember kapcsolatáról 
szól. A mézeshetekben még elhisszük, hogy csak mi 
ketten létezünk, de aztán ezer dolog bukkan elő, hogy 
versenyre kelljenek egymás iránti hűségünkkel, 
szeretetünkkel, s attól kezdve konfliktusok hálójába 
kerülünk. Szüleink, vagy  testvéreink, nagyszüleink, 
nagynénik és nagybácsik, barátok és szomszédok, 
munkaadók és gyerekeink megosztják időnket, figyel-
münket, hűségünket.Ha nyitottak vagyunk arra, hogy 
tanuljunk az addigi esetekből és ismétlődésekből, ezek 
majdnem mindig  elvezetnek a jó megoldásokhoz is. 
                                                                   
                                                                 Becsky Borbála 
 
 



   Rejtvényünk a Példabeszédek könyvének egyik is-
mert tanácsát tartalmazza. 
   Vízszintes: 1. Az igevers első része, 12. Szándékban 
van, 13. Híres mosogatószer márka, 14. Latin oroszlán, 
15. A fájdalom szava, 16. Több nyelvben is a Nílus neve, 
18. Orosz parlament, 20. Fél orca! 21. Életpálya tető-
pontja, 23. Demeter Ilona, 24. Fél boka! 25. Szomorko-
dik, 27. Nyárádmentén gyakori férfinév, 29. Ezékiel 38 és 
39 sokat ír róla. 30. Összetört busz! 31. Mértékegysé-
gekben a tízszeres, 32. Trópusi növény, 33. Mutatószó 
tárgyraggal, 34. A görög ábécé második betűje, 35. Visz-
sza: folyadékban előkészít. 36. Moldovai megye jelzése, 
37. Tiltószó, 38. Világhírű egyiptomi szobor: Az… 40. 
Rómában ezerötven, 41. Jézus első csodájának a helye, 
43. Hegedű, szemüveg és egyebek tartója, 44. Vízben 
élő gerinces állat. 46. Barnásvörös, 48. Víz, gáz, vezeté-
sére használják, 51. Valaki tollas állata. 
   Függőleges: 1.Tájszóként: máma, 2. Magyar autó-
busz márkát, 3.Vissza:holland János, 4.Daru egynemű 
hangzói, 5.Vissza: Volna párja, 6. Itt élt az özvegy, aki-
nek fiát feltámasztotta Jézus, 7. Nem hibás, 8. Liba (é.
h.), 9. Gyakori német becenév, 10.Vissza: női szólam, 
11. Személyes névmás, 15. Az igevers folytatása, 
17…. Ernő, 1891-ben Kolozsváron született író, publicis-
ta, 19. Személyes névmás, 21. Apróra tör, 22. Aki a 
Nyárádmentén szénát gyűjtött, ezt tette, 42. Rúth férje, 

26. Régi házakban a kemence és fal közötti rész, 28. 
Bodó Anna, 29. Félig gittel! 31. Délelőtt, 32. Otthon, 34. 
Férfi név, 35. Vissza: világtalant, 37. Félig nála! 39. Be-
cézett Noémi, 40. Nagy, románul, 41. Kötőde egynemű 
hangzói, 42. Aba Sándor Géza, 44. Katonaság, illetve 
sereg, 45. Régi súlymérték, 47. Capreolus capreolus, 49. 
Régen élt rokon, 51. Gyakran használt kötőszó. 

Mária és Márta magazin 16. 

Barackos fánk 
Hozzávalók: 3 dkg élesztő (cukros, langyos tejben futtat-
va) 25 dkg liszt, 25 dkg rétesliszt, 2 tojássárgája, só, 5 
dkg porcukor, 5 dkg olvasztott vaj, 2 ek. olaj.  
Az élesztőt a liszttel, a rétesliszttel összekeverjük, hoz-
záadjuk a két tojássárgáját, porcukrot, csipetnyi sót, és 
annyi langyos tejet, hogy kissé keményebb kelt tésztát 
kapjunk. Végül az olvasztott vajat és a 2 ek. olajat is hoz-
záadunk. A cipót letakarva duplára kelesztjük. Ezután 
lisztezett deszkán kétujjnyi vastagra nyújtjuk, fánkszag-
gatóval korongokat szaggatunk. Mindegyik közepébe 
mélyedést nyomunk. Az üreget kekszmorzsával meghint-
jük és mindegyikbe vágott felével lefele, egy fél, hámo-
zott, kimagozott sárgabarackot nyomunk. Ezután még 20 
percig pihentetjük, majd előmelegített sütőben 5 percig 
erős, majd takaréklánggal pirosra sütjük. 
Képviselőfánk 
Hozzávalók: 10 dkg zsír, 10 dkg liszt, 10 ek. víz, 5 egész 
tojás.  
A zsírt a vízzel feltesszük főni, majd belekavarjuk a lisz-
tet. Amikor levesszük a tűzről, még melegen egyenként 
hozzáadjuk a tojásokat. Kizsírozott, kilisztezett tepsibe 
kanállal halmokat rakunk, és forró sütőben sütjük. 15 
percig nem szabad kinyitni a sütő ajtaját, mert összeesik. 
Krém: fél liter tej, 3 kanál liszt, 10 dkg cukor, 3 tojás. A 
tej felét a cukorral feltesszük főni, a másik felével elke-
verjük a lisztet és a tojássárgáját. Beletesszük a fövő tej-
be. Ha megfő, hozzákeverjük a felvert tojásfehérjét. A 
fánkok tetejét levágjuk, krémmel megtöltjük és visszahe-

lyezzük a tetejét. Olvasztott csokoládéval, tejszínnel dí-
szíthetjük. 
Alma fahéjas palacsintatésztában 
Hozzávalók: 3 nagyobb alma, 1 tojás, liszt, tej, cukor, 
fahéj. 
A tojás, liszt, tej és cukor hozzáadásával sűrű palacsinta-
tésztát készítünk. Szép nagy almákat meghámozva, 
magházukat eltávolítva, ujjnyi vastagságura szeleteljük. 
Az almaszeleteket a palacsintatésztába mártva, forró 
olajban ropogósra sütjük. Fahéjas cukorral megszórva 
tálaljuk. 
Cseh fánk (Talkedli) 
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 2 tojás, fél liter 
tej, 10 dkg cukor, olaj vagy zsír a kisütéshez, 25 dkg lek-
vár. 
A lisztet egy 3 literes edénybe öntjük, közepébe mélye-
dést készítünk, ebbe öntünk 2 dl langyos tejet, hozzá-
morzsoljuk az élesztőt 2 dkg cukorral, és kissé keleszt-
jük. Majd hozzákeverjük a tojássárgáját, a sót, a többi 
tejet, és az egészet fakanállal 10-15 percig jól felverjük 
vagy géppel bedagasztjuk. Egész gyenge, lágy tésztát 
kapunk. Melegített fedővel lefedjük, és háromnegyed 
órát kelesztjük. Ezután hozzákeverjük a 2 tojás kemény-
re vert habját, s azzal még néhány percig újrakelesztjük. 
Tükörtojássütőben zsiradékot forrósítunk, zsírozott ka-
nállal a tésztából beleszaggatunk, és nem túl gyorsan – 
hogy a közepe is átsüljön – mindkét oldalán megsütjük. 
Cukorral meghintve, lekvárral, melegen tálaljuk. 
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