
Hatodik évfolyam,   
2007/2 

Szőcs Kálmán 
 

Cseresznyevirágok éneke 
 

A fák virágai még tavasszal lehullanak, 
egy sűrű illatú éjszakán, és sohasem látják a gyümölcsöket, 
melyekért kinyíltak, szenvedtek, szerettek. 
 
Cseresznyefák virágai vagyunk,  
a napsugárból álmokat szövünk mi,  
mely gyümölcse lesz az érkezőknek.  
És ha kócos kis szelecskék jönnek,  
hajukba tűzzük szirmaink, s ha tűnni  
is fogunk, ők őrzik illatunk. 
 
Cseresznyefák virágai vagyunk.  
Szép éhű életünk rövid, s az éjek  
még hosszúak. És meg kell küzdenünk   
késői faggyal, dérrel, bár nekünk  
segít a nagy Idő, és bár az élet,  
a méhdöngés, a munka már örök. 
 
Sokan vagyunk a dolgos kerteken,  
bő lesz a termés hát, olyan, hogy bárki  
annyit vehet majd, mennyit megkíván.  
Szép ez. Mind többen kezdünk nyílni, lám.  
Jó élni így, és messze, messze látni.  
Cseresznyefák virágai vagyunk.  
Nem mi vívtuk ezt az új tavaszt ki,  
de benne lett szép apró életünk. 
 
Vagyunk, legyen gyümölcse rengeteg  
a jövendőknek, ám a sok kerek  
érett gyümölcsből nem juthat nekünk.  
Cseresznyefák virágai vagyunk. 

    

S a fák virágai még tavasszal lehullanak,  
egy sűrű illatú éjszakán, de csillagos gyümölcsök között  
majd tudják az utódok: kinyíltunk, szenvedtünk, szerettünk.  
S teremtettünk. 
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Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy 
Isten iránti buzgóság van bennük, de 
nem megismerés szerint. Mert az Isten 
igazságát nem ismervén, és az ő tulaj-
don igazságukat igyekezvén érvénye-
síteni, az Isten igazságának nem en-
gedelmeskedtek. Mert a törvény vége 
Krisztus minden hívőnek igazságára.   
                                      Róma 10, 2-4. 
 
   Egy olyan kérdésről van szó, amely 
minden hívő embernek legalapvetőbb 
problémája. Mégpedig az Istenhez va-
ló viszonyulásának a kérdése. Arról a 
kérdésről, hogy milyen viszonyban va-
gyunk tulajdonképpen az Istennel. Ál-
talában egy ember kétféleképpen vi-
szonyulhat az Istenhez, pozitív vagy 
negatív módon. A negatív módon való 
viszonyulás azt jelenti, hogy lehet kö-
zömbös Isten iránt, lehet ellenséges 
magatartású. A pozitív viszonyulás is 
többféle lehet, de egyáltalán nem kö-
zömbös, hogy milyen ez a pozitív vi-
szonyulás, mert az is lehet, helyes 
vagy helytelen. Pál apostol egyáltalán 
nincs azon a véleményen, amit egy 
német közmondás így fejez ki: „lass 
einen jeden nach seiner Fasson selig 
werden!” Tehát: ám üdvözüljön min-
denki a maga egyéni módján. Pál 
apostol nem ilyen nagyvonalú, hanem 
szinte fanatikusan ragaszkodik ahhoz, 
hogy az Istenhez való viszonyulásnak 
csak egyetlen módja és lehetősége 
van. 
   Lehet Istenhez pozitíve viszonyulni 
pogány módon is. Sok keresztyén em-
bernek a hittudatában mai napig is 
megvan egy bizonyos pogány elem. 
Azt jelenti ez a pogány módon való vi-
szonyulás, hogy hiszek egy fölöttem és 
a világ fölött álló hatalmasságban, Ne-
vezzük azt végzetnek, vagy sorsnak, 
vagy természeti törvénynek, vagy akár 
istennek. Tudom, vagy legalábbis sej-
tem, hogy hatalma van fölöttem, életet 
adhat, vagy életet vehet el, kifürkész-
hetetlen az akarata, nem ajánlatos 
szembeszállni vele, udvarias látoga-
tásszámba menő templomba járással 
és hízelgő imádsággal igyekszem 
megnyerni az Ő jóindulatát, sőt egyes 
célra való adakozással egyenesen 
igyekszem biztosítani a magam szá-
mára az Ő jóindulatát. Nos tehát, a po-
gányság babonás félelmének a viszo-
nyulása ez. Az ember sohasem tudhat-
ja, hogy mikor mosolyog vagy harag-

szik meg rá ez a titokzatos isten. Sike-
rült-e igazán a kedve szerint cseleked-
nem, vagy pedig nem, mit remélhetek 
tőle, jutalmat-e, vagy pedig büntetést? 
Ez a pogány elem, ez a pogány gon-
dolat, a félelem alapján való viszonyu-
lás ma is nagyon sok ember hittudatá-
ban megtalálható. 
   De nemcsak ez. Hanem még inkább 
megtalálható nagyon sok keresztyén 
ember hittudatában az úgynevezett 
zsidó módon való viszonyulás az Isten-
hez. Ennek a zsidó módon való viszo-
nyulásnak a lényege az, hogy az Isten 
törvényeinek való minél teljesebb en-
gedelmesség révén igyekszik az em-
ber megigazulni, igazzá válni az Isten 
szemében. Nagyon sok vallásos em-
ber a mai napig is úgy gondolja, hogy 
valami módon meg kell szolgálni, ki 
kell érdemelni az Istennek a jóindulatát 
a magam számára. Ismerem az Ő tör-
vényét, amit elébem adott a Tízparan-
csolatban. Kerüljem tehát azt, amit tilt, 
cselekedjem azt, amit mond, lehetőleg 
ne ütközzem össze az Ő akaratával. 
Próbáljak eleget tenni minden vallá-
sos- és erkölcsi követelménynek, igye-
kezzem az általános tisztességnek és 
a becsületességnek az útján minél ma-
gasabbra jutni úgy, hogy majd amikor 
számadásra kerül a sor, akkor elmond-
hassam: én nem öltem, nem loptam, 
nem csaltam, nem bántottam, igaz em-
ber voltam egész életemben, fő dolog 
az, hogy az ember igaz legyen, és ak-
kor minden rendben van. 
   Vigyázzatok emberek, mert ezen a 
módon nem lehet elérni Istennek a 
jótetszését! 
   Azért is helytelen a saját érdemeink 
alapján viszonyulni Istenhez, mert van 
ebben valami hallatlan gőg. Mégpedig 
az embernek a saját igazságához, a 
saját jóságához való ragaszkodásának 
a gőgje. Ugyanaz a gőg, mint ami an-
nak idején volt a Bábel-torony építői-
ben is, hogy az ember úgy gondolja: 
na majd én! Én magam! A magam jó-
ságából, a magam becsületességéből, 
a magam tisztességéből építem meg a 
lépcsőt, amelyen majd bejutok a 
mennybe. Az a gőg ez, mintha Isten 
meg én egyenlő partnerek lennénk. Én 
megadom Istennek azt, amit Ő kíván 
tőlem, Ő is adja meg nekem azt, ami-
vel ezért nekem tartozik. 
   A vallási buzgóságnak, a vallási vak-
buzgóságnak ebben a gőgjében az 

ember éppen azt nem ismeri föl, hogy 
Istennek a legnagyobb ajándéka az 
ember számára nem az Ő törvénye, 
hanem Jézus! Sőt az egész törvény, 
Istennek minden kijelentett akarata a 
számunkra csak azért van, hogy belőle 
mintegy tükörből egyre jobban megis-
merve magunk elveszettségét, Istentől 
való elszakadottságát, kénytelenek le-
gyünk belekapaszkodni Istennek a ne-
künk nyújtott kezébe, mint a vízbe fúló 
a mentőövbe, Jézusba. 
   Mi kell hát ahhoz, hogy üdvözülhes-
sek? Semmiféle különös aszketikus 
lelkigyakorlat, semmi filozófia, spekulá-
ció, semmiféle misztikus önkínzás, 
vagy valamiféle érdemeket szerző buz-
góság és igyekezet. Hanem olyan va-
lami kell, amiről azt mondja az apostol, 
hogy közel van hozzám, elérhető 
mindnyájunk számára, amit a gyermek 
éppen úgy meg tud tenni, mint egy tu-
dós. Egyszerűen hinni abban a kegye-
lemben, amit Jézusnak a személye je-
lent a bűnös ember számára. Ez a hit 
fölszabadít egyszerre minden erőlkö-
déstől, minden önkínzástól, minden 
önigazultságtól, egyszerűen önma-
gamtól. Tehát mi kell az üdvösséghez? 
Semmi más, mint a szíveddel hinni, és 
a száddal vallást tenni arról, hogy Jé-
zus a te Megváltód. 
   Tisztáztuk-e már magunkban, hogy 
milyen alapon viszonyulunk mi az Is-
tenhez? Félelem alapján, mint a po-
gány hívők? Vagy a saját érdemeink 
alapján, mint a zsidó hívők? Vagy pe-
dig a kegyelem alapján, mint aki a 
megváltó Jézusban hisz? Talán nem 
elég gyakorlati kérdés ez, de valójában 
mégis az, mert itt kezdődik az egész 
keresztyén élet! Minden egyéb buzgó-
ság emberi erőlködés. Egyedül a ke-
gyelem az Istené! Fölszabadító, új éle-
tet támasztó krisztusi erőforrás és ha-
talom a számukra. Hogy is mondta az 
apostol: „Ha a te száddal vallást teszel 
az Úr Jézus Krisztusról, és szívedben 
hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt 
a halálból, megtartatol.” 
                                                                             
                                           Joó Sándor 

Milyen viszonyban vagy Istennel? 
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Szolgálni jó  
és gyönyörűséges 

 
   – Az Erdélyi Református Egyházke-
rület Nőszövetségének új elnöke Gede 
Mátyásné Kudla Ildikó lelkipásztor. 
Olvasóink még nem ismerik Gede Ildi-
kó lelkésznőt. Kérlek, mutatkozz be 
néhány szóban.  
   – Huszonhét éve vagyok lelkipásztor. 
Ez idő alatt Erdély és Partium szinte 
minden vidékén szolgáltam. Voltam 
lelkész Nagybányán, a Mezőségen, 
Szilágyságban, Érmelléken, Székely-
földön. Jelenleg, férjemmel együtt, 
Székelyudvarhely belvárosi gyülekeze-
tében szolgálunk. Habár különböző 
vidékeken hirdettük az Igét, azt tapasz-
taltam, hogy az emberek hasonlóak az 
Ige utáni vágyakozásukban, megbe-
csülik a jó igehirdetést. Mindenhol na-
gyon sok szeretetet kaptam, s bárcsak 
tudtam volna legalább ugyanannyit 
visszaadni. 
   – Mielőtt Székelyudvarhelyre jötte-
tek, négy évet a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület Nőszövetsé-
gének elnöke voltál. Milyen tapasztala-
taid vannak ezen a téren?  
   – A rendszerváltás után újra kellett 
szervezni a nőszövetségi munkát, de 
úgy láttam, hogy az asszonyok nagy 
örömmel végezték és végzik ezt a te-
vékenységet. Aprólékos, kitartó mun-
kára volt szükség, de jó munkatársakra 
találtam, a gyülekezeti asszonyok mel-
lett segítségemre voltak a lelkésznők 
és a lelkésznék.  
   – Jelen körülmények között, mit tar-
tasz fontosnak a nőszövetségek tevé-
kenységében? 
   – A nőszövetségnek új kihívásokkal 
kell szembenéznie: a modern kor elvá-
rásai között átadni, átmenteni azokat 
az értékeket, amelyek magyar refor-
mátus népünkre jellemzőek. Bár az 
értékek állandóak, a társadalmi viszo-
nyok, a korszellem változtak, ezeknek 
megfelelően új módszereket kell találni 
a tevékenység hatásossága érdeké-
ben. A református nőszövetség abban 
különbözik a többi világi női szervezet-
től, hogy lélek van benne. Nagy felada-
ta a nőszövetségnek ezt a lelkületet 
úgy továbbadni, hogy az emberek be-
fogadják azt. Fontosnak tartom a fiatal 
nemzedékek bevonását a szolgálatba, 
hogy ők is érezzék meg a szolgálat 
örömét, hogy milyen jó szolgálni az Úr-
nak. A szolgálatban az ember egy ki-
csit önmagát is adja, a saját értékeit. 
Ezeket az értékeket kell újra felfedez-

nie önmagában, visszaszerezni az ön-
becsülését. A modernizmus hatására 
kezd kiveszni a tradícióhoz való ra-
gaszkodás, az erdélyiség megélése. 
Tevékenységünk fontos tartóoszlopai 
lehetnek hagyományaink. 
   – Erdélyben még mindig vannak 
olyan református gyülekezetek, ahol 
nem alakult nőszövetség. Mi a vélemé-
nyed ezzel kapcsolatosan? Mitől lenne 
vonzó a „nőszövetséges” név? 
   – A nőszövetség olyan, mint egy 
nagy család: kell legyen egy rend, egy 
cél, szervezettség. A tagoknak kell 
érezniük egymás támogatását, mert 
máskülönben nem tudják megvalósíta-
ni a közös terveket. Ha valaki nem vál-
lalja fel a nevet, olyan mintha megta-
gadná a családhoz való tartozást. Le-
het szolgálni közösen, de nem kény-
szer. Mindig voltak olyanok, akik nem 
akartak a közösség rendjébe beillesz-
kedni. A nőszövetségnek feladata, alá-
zattal és szelídséggel, jól dolgozni, 
hogy mások is látván az Isten dicsősé-
gére végzett munka örömét, kívánja-
nak a szolgálattevők közé tartozni.  
   – Sokszor magamutogatással vádol-
ják a nőszövetséget, az asszonyokat. 
Megalapozottak-e a vádak?  
   – Az asszonyok „megmutatják” ma-
gukat a templomokban, akkor, amikor 
2-3-szor többen vannak, mint a férfiak, 
és ott vannak ahol lenniük kell. Impo-
nálnak a családban akkor, amikor ők 
döntik el, hogy hol töltik a vasárnapot. 
Egy nőnek nagyon sok mindenben 
döntési lehetősége van. De minden 
családi és közösségi munkáját nagy 
alázattal kell végeznie, hogy az embe-
rek megérthessék, hogy csak szolgálni 
akar azzal a talentummal, amit az Úrtól 
kapott, az Ő dicsőségére. 
   – Melyek azok a programok, amelye-
ket célul tűzött ki a kerületi nőszövet-
ség? 

   – Szeretnénk folytatni mindazt a te-
vékenységet, amiben eddig is orosz-
lánrészt vállalt a nőszövetség: támo-
gatni a lelki-, diakóniai munkát. Célunk 
minden korosztályt valamilyen módon 
megszólítani és bevonni ebbe a tevé-
kenységbe: baba-mama klubokat szer-
vezni, óvodások, kisiskolások, vallás-
órások, konfirmandusok szülei számá-
ra foglakozásokat tartani. A nagy kerü-
leti konferencia helyett körzeti konfe-
renciákat szerveznénk, ennek érdeké-
ben Erdélyt négy régióra osztottunk. 
Évi közgyűlésünkre képviseleti alapon 
várunk küldötteket. Fontosnak tartjuk a 
kulturkincsünk, hagyományaink megőr-
zését. Idei egységes programunk a de-
cember első vasárnapján tartandó Kár-
pát-medencei Imanap megszervezése, 
programjának összeállítása. Ezekről a 
programokról majd még idejében tájé-
koztatunk. Az én kérésem az, hogy az 
asszonyok vállalják és végezzék ezt a 
szolgálatot, mert ez egy gyönyörűsé-
ges iga. Hiszem, hogy Isten áldása 
van ezen a munkán, és ezáltal megta-
pasztalhatják a szolgálat jó ízét és örö-
mét.  
                                     Borsos Melinda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fotó   

 

Nagy Gáspár  

Ima 
Ima az, ami 
templomi csöndben, 
a lehunyt szemek mögöttiben 
megtörténik –  
 
és ima az, ami 
mögött látszik a mécs örök 
fénye 
és hallszik egyetlen 
orgonahang, 
nem innen, hanem onnan. 
 
Ami ima, az 
már az elejétől a végéig 
megfordítva is ugyanaz marad, 
ugyanannak szóló szó –  
 
és ami ima, az 
mégis váratlanul nyílik ki 
ég és föld határán, 
akár egy szirmos ejtőernyő. 
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   Marosvásárhely felől közeledve 
Radnótra, először a várat pillantjuk 
meg zömök bástyáival. Feltehetően 
római castrum helyére épült, első írá-
sos említése 1383-ból való. II. Rákóczi 
György építtette újjá 1650 körül, töb-
bek között birtokolták a Kornisok, 
Kendiek, Apaffiak, Bethlenek. 1885-
ben a katolikus egyház megvásárolta, 
1934-1999 között mezőgazdasági is-
kola működött a falai között. Híres volt 
ez a vár, hiszen 15 országgyűlésnek 
adott helyet, s innen indult II. Rákóczi 
Ferenc Marosvásárhelyre, ahol fejede-

lemmé választották. 
   Radnót a kastélytól nyugatra fekszik. 
A település Báthori Zsigmondtól nyert 
városi rangot és vásárjogot. Már a XIX. 
század második felében kereskedelmi 
központ volt, több bolttal, raktárral, 
postával, vendéglővel, s mintegy 6000 
lakossal. Ezek közül a református hí-
vek száma még 1995-ben is 1200 kö-
rül volt, de mára 810 lélekre apadt. A 
templom késő gótikus szentélyében az 
1486-os évszám látható, maga az épü-
let mai alakját a XVI. században nyer-
te. 
   A nőszövetség – az emlékezők sze-
rint – az 1930-as években alakult, de 
írásos feljegyzés erről az időszakról 
nem maradt. 1996-ban újjászervezték, 
eleinte nagyobb létszámmal és moz-
galmasabb, pezsgőbb élettel. Tagsági 
díjat megállapítani nem tartották szük-
ségesnek, perselypénzből, tombolából, 
adományokból gazdálkodnak. Megta-
karított pénzük van a bankban, amit 
szükség esetén felhasználnak. 
   Két-háromhavonta találkoznak a 
gyülekezeti teremben, énekeket tanul-

nak, előadásokat hallgatnak írókról, 
költőkről, hadvezérekről, de érdekli 
őket a biokertészet, a gyógynövények 
használata. 
   Csoportosan, vagy egyenként bete-
geket látogatnak, a mezőkapusi öreg-
otthon lakóit többször is töltött káposz-
tával, süteménnyel lepték meg. Felke-
resték a marosvásárhelyi öregotthont, 
a Lydia árvaházat és a marosbogáti 
Emmaus gyerekotthont is. Gyereknap-
ra, karácsonyra az egyházközség más 
tagjaival közösen csomagokat készíte-
nek. A harangozói házban felállított 

szövőszéken rongyszőnyegeket készí-
tettek, s különböző helyekre ajándé-
kozták. 
   Holland és magyar fiatalokat láttak 
vendégül, akik ifjúsági konferenciára 
jöttek. Régebben maguk a nőszövetsé-
gi tagok is többet kirándultak, ma már 
nehezebben viselik el az utazással járó 
fáradalmakat. 
   Szerveznek teadélutánt pánkósütés-
sel, vagy kukoricafőzéssel egybekötve. 
Részt vesznek a nőszövetségi konfe-
renciákon, ahonnan az együttlét örö-
mével térnek haza. A templomba 
nagypénteki (fekete) abroszt, szószék-
terítőt, zászlót készítettek. 
   Az utolsó évek legsikeresebb össze-
jövetelének tartják az idei női 
világimanap megszervezését, ahová a 
katolikus nőszövetséget is meghívták 
közös ebédre, egész napos együttlét-
re. A nap ajándékozással végződött. 
   Még többet szeretne tenni ez a nő-
szövetség, de ehhez fiatalokat kellene 
maguk közé hívogatni, általuk új lendü-
letet venni. 
 

   A marosludasi hegyről letérve a Ma-
ros  ké t  ága mentén fekszik 
Marosbogát. Római kori település le-
hetett, erre utalnak a templom falában 
talált téglák, az V. macedóniai légió 
pecsétjével. Az eredetileg kéttornyú 
templomot a XIX. században átépítet-
ték, és régi jellegét elveszítette. 
   Első írásos említése 1333-ból szár-
mazik, akkor a Bogáthi család birtokol-
ta. A XIX. század végén már vegyes 
lakosságú, több kisnemesi család la-
kott itt, akik kaszinót, olvasó-egyletet 
alapítottak. 
   A nőszövetség 1928-1929-ben ala-
kulhatott, mert egy 1933-as jegyző-
könyv az addigi munka folytatására 
buzdít. Nagy létszámmal (62 tag), ki-
tartó és lelkes tevékenységgel dicse-
kedhetett ez a nőszövetség, amely a II. 
világháború után szünt meg. Népünne-
pélyeket, teadélutánokat, színielőadá-
sokat, bálokat, a gyerekeknek szavaló-
versenyeket szerveztek, ahol a díjazot-
tak Bibliát kaptak ajándékba. Szegé-
nyeknek, betegeknek segélyt osztot-
tak, a gyerekeknek készített karácso-
nyi csomagokból a más nemzetiségű-
ek is részesültek. Konferenciát szer-
veztek, minden szerdán bibliaórát, hét-
főn este „kötőkét” tartottak. A szászvá-
rosi árvaház számára 17 állandó per-
selybe gyűjtöttek, 1935-ben a Diako-
nissza Otthon építését 150 téglajegy-
gyel támogatták, a gyülekezet gyerekei 
számára megrendelték Az én kicsinye-
im című újságot. A templomba kályhát, 
úrasztalát készíttettek, s egy perzsa-
szőnyeget szőttek „szorgalmi” úton. 
   Hosszú kényszerszünet után 1992-
ben indult újra a nőszövetségi munka 
40 lelkes asszonnyal. Áldozatkész 
munkájuk nem marad el az elődökétől. 
Segí tő  szeretetük  k iter jedt  a 
marosludasi árvaház gyerekeire, 2002-
től a falujukban alapított Emmaus Ott-
hon lakóira. A karácsonyi csomagokba 
az édesség mellé kötött zokni, kesztyű 
is kerül, s a szétosztáskor jut a falu 
idős, egyedül élő embereinek is. 300 
személyes asztali készletet, nagy edé-
nyeket vásároltak, s ezeket megfelelő 
díjért kikölcsönzik. A Teológia, a Lydia 
Otthon, a bágyoni öregotthon és a 
zsoboki árvaház részére zöldséget, 
terményt ajándékoztak. Támogatták a 
lepramissziót, az utcagyerek-missziót, 
nyaraltattak székelykeresztúri árvákat. 
Árvízsegélyt küldtek a Nyárádmentére 
és Kárpátaljára, hozzájárultak a csú-
csai templom újjáépítéséhez. 
   A nőszövetségi bibliaórán igemagya-
rázat után beszélgetnek, éneket tanul-
nak, név- és születésnapokon felkö-
szöntik egymást. Betegeket látogat-
nak, templomi ünnepségen énekelnek, 
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szavalnak. Háromnapos szemináriu-
mot szerveztek több meghívottal   
 „E-gyütt az Ige körül” témával. 
   A régi nőszövetség hagyományait 
folytatva a templom szépítését is fel-
adatuknak érzik, szőnyegeket, úraszta-
li- szószéki- padterítőket ajándékozva. 
   A templom orgona felőli oldalán em-
léktábla látható az I. világháborúban 
elesett református, katolikus, és orto-
dox hősök nevével, amelyet Szántó 
Ilona állíttatott. A faluért sokat munkál-
kodott tanítónő nevét viseli ma a 
marosbogáti nőszövetség, ezzel is je-
lezve, hogy a közösségért szeretettel 
dolgozó, tevékeny életet tűzik ki élet-
célul.  
                                     Tatár Mihályné 
 

2007. május 12-én az Alsó-Marosmente körzetének konferenciája 
Csekelakán volt. Igét hirdetett Dénes Katinka Marosvásárhely-
Szabadság utcai lelkésznő, előadást tartott az irigységről Domahidi Béla 
mezőbergenyei lelkész. 

2007. május 19-én volt a mezőségi körzet konferenciája Székelykövesden. Tatár Anna sóváradi lelkésznő igehirdetése 
után, Szabó Lídia, a Lydia Gyerekotthon igazgatója, az imádságról tartott előadást. A gyülekezet gyermekkórusa énekelt. 
2007. június 9-én a Felső-Marosmente körzetének konferenciáját a Marosvásárhely-Cserealjai gyülekezet látja vendégül. 
Igehirdetés után előadást tart Jakab István galambodi lelkész, a generációs együttélés áldásairól és nehézségeiről. 
2007. június 10 -én Székelyvajában rendezik meg a Nyárádmenti nőszövetségek konferenciáját, melyen Lőrincz János a 
Marosvásárhely-Kövesdombi gyülekezet lelkésze a harag és megbocsátás kérdéséről fog beszélni.  

 Vannak emberek, akik így szólnak: az 
nem lehet, hogy ne tudjuk az egyházat 
hatékony, aktív erővé formálni, amely 
képes korunk problémáit modern mó-
don megoldani. Az az egyház, amelyet 
a szabadság és a humanitás jellemez, 
ahol igazságosság és béke uralkodik, az 
nagyszerű és tökéletes egyház, és ennek 
tökéletes jövője van, mintha tejbe-mézbe 
keresztelték volna meg.                                                                                                                                              
   És persze vannak az egyházban 
olyan emberek, akik így szólnak: Elég 
az álmodozásból! Ezek a csalódottak, 
akik szívesen visszatérnének a múltba. 
A régi, szép időkbe, a régi egyházba. 
Reménységüknek megfelelő kép a fensé-
ges illatokat árasztó húsosfazéké, amit 
egykoron a múltbeli országban körülül-
tek. 
   Ugyanakkor feltűnik egy harmadik 
csoport is, a hitben reménykedőké, akik 
vállalják az újat és az ismeretlent, akik az 
utat Krisztussal keresik, mert Őhozzá 
tartozik a veszélyes és veszélyeztetett világ 
jövője. Számukra a reménység képe a ke-
nyéré és a boré.  
   Az első csoport reménye a jelen biztosí-
tására és jobbítására irányul. 
   A második csoport a múlt helyreállí-
tásában reménykedik. 
   A harmadik csoport teljes bizalommal 
járja azt az utat, mely elvezet a teljesen 
más és idegen jövőhöz. A mai keresz-
tyén tudatban meg kell történjék a vál-
tás a „tejről és mézről" a  „kenyérre és bor-

ra", melynek célja, hogy vége szakadjon az 
együgyű áltatásnak. Ez azt jelenti, hogy 
reménységünk a józan emberek remé-
nye, akiknek nincs illúziójuk sem a jelen-
ről, sem a jövőről. Ez a remény abból 
indul ki, hogy a világ annak ellenére 
Istené marad, hogy az emberek olyanok, 
amilyenek. Továbbá abból, hogy Isten 
gyermekei maradunk mindannak elle-
nére, amit előidéztünk. De ez a remény 
arról is tud, hogy a világnak át kell men-

nie a beteljesülésen és a megújuláson, 
hogy megjelenjék rajta Isten országa. Mi-
ként azt is állítja, hogy Isten jelen lesz 
ezen a világon, ahogy ez a világ is 
Őbenne marad. Az is igaz, hogy Jézus 
Krisztus előttünk jár, s mi csak az Ő nyo-
mát követve találhatunk rá arra az útra, 
amelyen a hit legfőbb és végső reménye 
beteljesülhet. 
   Hiszen nyilvánvaló, hogy végső soron 
nem a mi „jobb jövőnkről", s nem vágya-
ink beteljesüléséről van szó. Hanem 
arról, hogy a hit reménysége teljesül-
jön be, mégpedig oly módon, ami min-
den tekintetben meghaladja vágyain-
kat. 
   Ezért reménykedem tehát abban az 

egyházban - mindegy, melyik felekezet 
nevét viseli is -, amely kész és képes sa-
ját múltjának húsos fazekait maga mögött 
hagyni, de arra is, hogy egyidejűleg felad-
ja azokat a vágyálmokat, amelyek jelenle-
gi szegénységével függenek össze. Ez 
az egyház kész és képes bízni abban 
a jövendőben, amelyet Krisztus ad ne-
ki, amelyben az igét Isten Lelke szólja 
majd hozzá, és ő ebből él. Ebben az 
egyházban Isten, az Atya és az Úr a 
formáló erő, aki átalakítja majd az egy-
házat azzá, amivé egyedül Ő gondolta 
ki azt. 
   A reménységnek az a képe, ami az 
egyháznak adódott, a kenyér és a bor 
alakjában titokzatosan jelenvaló Krisz-
tus képe. Amíg pedig fennáll a világ, 
az odaadásnak ezen képein kívül az 
egyháznak soha senki nem adhat más 
képet, amely a reményről szól. Hiszen 
a reménynek ebben a képében össze-
sűrűsödve van jelen mindaz, ami a vi-
lágot nyomorúságában és rejtélyessé-
gében jellemzi: milliók éhezése, az ég-
bekiáltó igazságtalanságok, a kiszol-
gáltatottak és a gyermekek panasza, s 
végül a teremtett világ szenvedése is. 
   Mivel látó szemekkel járunk ezen a 
világon, megpillantjuk azt, ami hitünk 
számára feltűnik a jövendőből, s így 
azokhoz tartozunk, akiknek van jövő-
jük, mert Isten jövőjét fedezik fel ma-
guk előtt. 
 

Jörg Zink 

Milyen egyházat 
szeretnénk? 
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Gyökössy Endre 
                        

Recept 
 
– Igehirdetésének egyik mondata 
hozott ide.  
– Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s 
mondja el, mi volt az a mondat.  
– A félretett, az összegyűjtött harag 
felgyülemlik, és – azt hiszem, így 
hangsúlyozta – gyűlölet lesz belőle, s 
azt öli, aki gyűlöl, lassan, de 
biztosan. – Ugye Pál apostolt idézte: a 
nap le ne menjen a ti haragotokon!?  
– Erről is szó volt, de gondolom, mást 
is szeretne még mondani.  
– Igen. Kérdezni szeretnék. Kétszer 
elvált asszony vagyok. Mindkét 
házasságom anyám nehéz természete 
miatt bomlott fel, akivel együtt kellett 
laknunk. Nem volt más megoldás. 
Anyám pedig képtelen volt elvágni a 
lelki köldökzsinórt, szinte pórázon 
tar tot t  ve le,  m int  k isgyermek 
koromban. Azt pedig egyik veje sem 
tudta elviselni, hogy elsősorban 
a n yá m  „ k i s l á n ya ”  l e g ye k  a 
házasságban és ne feleség. Merem 
állítani: mindketten anyám elől 
menekültek el. Már évek óta egyedül 
élünk, anyám és én. Egy fedél alatt, de 
némán és acsarkodva, keserűen, 
robbanékony légkörben. Hónapokkal 
ezelőtt rémülten döbbentem rá – 
rettenetes kimondani is –, hogy 
gyű lö löm az anyámat kétszer 
tönkretett életem miatt. De ez a 
gyűlölet valóban engem öl. Míg 
házasságban éltem, jóformán sose 
voltam beteg. Most kétségbeejtően 
rossz alvó vagyok, s szüntelenül fáj 
valamim. Szédülök, a vérnyomásom 
ugrá l ,  s zo rongása im vannak . 
Megromlott az egészségem, és egyre 
fogyok. Már orvoshoz sem megyek, 
mert minden leletem negatív, csak 
éppen én vagyok pozitív, beteg. 
Érzem, hogy ha nem történik valami: a 
magam gyűlölete öl meg. Mondja: mit 
tegyek?  
– Mit tett eddig?  
– Imádkoztam azért, hogy ne 
gyűlöljem az anyámat.  
– Mióta imádkozik ezért?  
– Amióta tudom, hogy gyűlölöm.  
– Csak azért imádkozott, hogy ne 
gyűlölje?  
– Nem, olykor, ha tudtam, azért is, 
hogy szeretni tudjam.  
– Engedjen meg egy kérdést. Hogyan 
várta ennek a kérésnek a teljesítését? 
Tulajdonképpen mit várt?  
– Hát, hogy szeretni tudjam.  
– Tehát valami érzésre várt. Ne 

haragudjék, ha így mondom: valami 
jóleső, meleg bizsergésre várt a szíve 
körül ugye? És az elmaradt. Így van?  
– Valahogy így. De már nem is 
imádkozom. Csalódtam az imában.  
– Szeretnék valami mást is ajánlani.  
– Azért jöttem.  
– Érzésekre várt, de nem tett semmit. 
Arra várt, hogy Isten tegyen az életével 
valamit. Így van?  
– Igen, körülbelül így.  
– Pedig Isten mindent megtett értünk a 
Krisztusban...  
– A kereszten?  
– Ott, és ezért nekünk is mindent meg 
kell tennünk, ami tőlünk telik, hálából. 
Édesan yj áér t  ke l l ene va lam i t 
megtennie még. Mert legtöbbször az 
érzésekből lesznek a cselekedetek, de 
olykor az elkezdett cselekedetekhez 
csatlakoznak az érzések. Vagy 
váltanak ki érzéseket.  
– De mit tegyek?  
– Céltudatosan, rendszeresen és 
naponként tegyen jót édesanyjával és 
eközben imádkozzék érte, ha még tud.  
– De mondtam, hogy gyűlölöm.  
– Meg akar gyógyulni?  
– Igen.  
– Akkor cselekedjék, és ne keressen 
kibúvót. Egyébként Jézus is mondott 
egyet s mást, még az ellenség 
szeretetéről is.  
– Mit tegyek hát?  
– Ha most orvos lennék és receptet 
írnék, biztos gyógyszert a gyűlölet és 
egyéb betegségei ellen, kiváltaná?  
– Kiváltanám.  
– Bevenné?  
– Bevenném.  
– Akkor ott van papír, meg toll, 
diktálnék egy receptet. Írja?  
– Írom.  
– Tessék: hétfőn reggel mosolyogva 
köszöntőm őt és megkérdezem, hogy 
aludt. Kedden: kitakarítom az ő 
szobáját is. Szerdán: két szelet 
süteményt hozok neki. – Írja csak, írja. 
Csütörtökön: elhívom sétálni, hazafelé 
pedig kérdezgetek és hagyom őt – 
csak őt – beszélni. Pénteken: 
megkérem, hogy zongorázza el azt a 
dalt, amit gyermekkoromban szokott.  
– Már évek óta nem zongorázik.  
– De kérnie szabad. Szombaton: 
megkérem, hogy segítsen jó túrós 
gombócot főzni, mert azt ő jobban 
tudja. Vasárnap: bemegyek a 
s zo b á j á b a ,  a m i k o r  l e f e k ü d t , 
betakargatom és megcsókolom. Pont. 
Ismeri ezt a zenei kifejezést? Da capo 
al fine? Elejétől végig. Nos, a 
következő héten ugyanígy vagy 
hasonlóan: da capo al fine s egy hét 
múlva felkeres és megbeszéljük a 

többit.  
– A csókot is kell?  
– Igen.  
– Jaj!  
– Miért, jaj?  
– Mert évek óta nem csókoltam meg.  
– Vállalja ezt a hetet így?  
– Megkísérlem.  
– Isten segítse. Várom.  
Nem jött. Hetekig nem jött.  
De egy hétfőn, kora reggel telefonált 
s í rva:  – Mikor  tegnap ismét 
betakartam, az én hideg és kemény 
anyám felült az ágyban, és magához 
ölelte a fejem, és éreztem, hogy 
könnyes a szeme és azt mondta: – De 
jó vagy mostanában hozzám. – Akkor, 
évek óta először, éreztem, hogy 
szeretem az anyámat.  
Aztán hozzátette: – Adja másnak is 
oda ezt a receptet!  
Tessék.  

 

 

Ratkó József 

 Zsoltár 
Az anyák halhatatlanok.  
Csak testet, arcot, alakot  
váltanak; egyetlen halott  
sincs közülük; fiatalok,  

mint az idő.  
Újra születnek  

minden gyerekkel; megöletnek  
minden halottal – 

harmadnapra  
föltámadnak, mire virradna.  
Adassék nekik gyönyörűség,  
szerelmükért örökös hűség,  

s adassék könny is, hogy 
kibírják  

a világ összegyűjtött kínját. 
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   Amikor elfogadtam a felkérést, hogy 
a meny szerepében megélt tapasztala-
taimról írjak néhány sort, nem gondol-
tam, hogy milyen nehéz feladatra vál-
lalkozom. Nehéz feladat úgy formálni 
gondolataimat, úgy írni, hogy senkit se 
bántsak meg. Bár a menyekről nem 
születtek viccek, – mint az anyósok-
ról – ez a szerep is hálátlan lehet, ha 
nem tudjuk elég bölcsességgel, szere-
tettel felvállalni. Ugyanolyan nehéz írni 
róla, mint amilyen nehéz közös háztar-
tásban együtt élni a szülőkkel, az én 
esetemben 25 éven keresztül a férjem 
édesanyjával. 
   Az anya és fiú közötti kapcsolat álta-
lában szorosabb, mint egy anya és le-
ánya közötti. Ebből adódik az a túlzott 
féltés, amivel első pillanatban találko-
zik a meny az anyós részéről: aggódik 
amiatt, hogy a fiatal feleségtől meg-
kapja-e a megfelelő szeretetet, gon-
doskodást a fia. De valahogy úgy va-
gyunk mi nők, hogy megérezzük ezt a 
féltést, és ha szavakkal nem is, de tet-
teinkkel nagyon tapintatosan az anyu-
ka tudomására hozhatjuk, hogy aggo-
dalma alaptalan. Gondolom, minden jó 
érzésű fiatalasszony, aki ilyen helyzet-
ben van, ezt cselekszi. Én ezt teszem.  
   Isten segítségével eddig sikerült min-
den nehézséget, ami családunk har-
móniáját megrontotta volna, áthidalni, 
minden konfliktust megoldani. Mert 
konfliktusok is adódnak minden csa-
ládban. Minden ember más és más, 
akár anya, akár feleség különböző dol-
gokat másképpen lát. De ha van aka-
rat és hajlandóság bennünk a véle-
mény-különbségek egyengetésére, ak-
kor békés hangulatot és meghitt ott-
hont teremthetünk családunknak, 
mindnyájunknak. 
   A meny sok elvárásnak kell eleget 

tegyen. Többek között megtanultam, 
hogy fontos figyelni egymásra, meg-
hallgatni az anyósom véleményét is. 
Sok éves tapasztalatából adódóan, 
vannak esetek amikor, az ő meglátása 
jobb, mint az én elgondolásom. Ilyen-
kor igazat kell adni a mamának. Ha 
nem értünk egyet vele, akkor azt ma-
gyarázzuk meg, hogy mi hogyan sze-
retnénk. A lényeg az, hogy ne akarjuk 
egymásra erőszakolni a véleményün-
ket. Tiszteljük egymást azáltal is, hogy 
teret hagyunk a szabad megnyilvánu-
lásnak, vélemény-formálásnak. 
   Az évek során sok segítséget kap-
tam a mamától. Hálás vagyok ezért 
érette Istennek. Amíg én tanultam, 
majd dolgoztam, ő vigyázott gyereke-
imre, végezte a konyhai munkát, me-
leg ebéddel várt haza. Ennek ellenére 
voltak és kerülnek ma is nézeteltéré-

sek, de sikerült és sikerül őket mindig 
úgy megoldani, hogy veszekedés vagy 
harag ne legyen közöttünk.   
   Általános jelenség, hogy az unokák 
iránti szeretetük, gondoskodásuk sok-
szor túlzott, ezért konfliktusba is kerül-
nek velük. Ilyenkor is nekem, mint 
édesanyának és menynek, középen 
állva kell megoldanom a problémát, 
ami többé-kevésbé sikerül. Nehéz 
igazságot tenni, mikor generációk kö-
zötti nézeteltérésekről van szó. Oko-
san, szeretettel, nagy türelemmel ke-
zelhetők ezek a problémák is. 
   Nem könnyű az együttélés, de az 
empátia, a jó kommunikáció, a megér-
tés, az egymás iránti szeretet, az alkal-
mazkodó készség, mind-mind segítsé-
get nyújt a nehézségek leküzdésében. 
   Legjobb lenne külön háztartásban 
élni, de ha ez nem lehetséges, hát 
igyekszem úgy megélni a házassággal 
kapott meny-szerepet, hogy közben 
arra gondolok, én is leszek majd 
anyós, és nagymama.  

                        
Katona Edit  

Szerepeink és küldetésünk (7) 

Fontos figyelni egymásra 

A keresztyén szeretet indítéka nem bennünk van, nem is abban a  
személyben, akit szeretünk, hanem abban, hogy megtapasztaltuk:  

Isten szeret bennünket.  
Az Ő irántunk való szeretete lobbantja fel a mi szeretetünket mások iránt.  

Ez a szeretet nem „keresztyéni kötelességből”,  
hanem örömből és hálaadásból ered. 

Klaus Douglass 
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   Fürgén, fiatalosan halad előttem a 
lépcsőn özv. Erdélyi Lajosné 
Hoffman Rozália. A marosvásárhelyi 
Budai negyedben lakik, csendes kör-
nyezetben, ahol csak a madarak csi-
csergésétől hangos a hely. 
 
    – A kiejtésedről hallom, hogy három-
széki vagy. Hol születtél, nevelkedtél? 
    – Sepsiszentgyörgyön születtem 
1923-ban, kis megszakításokkal ott is 
éltem 1970 végéig, azóta marosvásár-
helyi lakos vagyok. 
    – Mit tudsz mesélni a családodról, 
gyermekkorodról? 
    – Ketten voltunk testvérek. Az isko-
lát a Mikóban végeztem, aztán egész-
ségügyi tanfolyamot. 1950-ben a sep-
siszentgyörgyi kórház gyermekosztály-
ára kerültem, ott dolgoztam húsz évig. 
Sok volt a munka, főnővérként nem-
csak ötven beteg gyermekért feleltem, 
hanem az ápolónők munkájáért, időbe-
osztásukért is. 
   – Fiatal lányként élted át a háborút. 
   – Édesapám a vasúti alkalmazottak-
kal ment, ahol dolgozott, s vele együtt 
az öcsém is, de mi édesanyámmal 
nem akartunk menekülni. Sem a visz-
szavonuló németek, sem az oroszok 
nem bántottak, inkább a tűzifa és élel-
miszerellátás okozott gondot. Ezen 
úgy segítettem, hogy angóra nyulakat 
tartottam, a szőrüket megfontam, kö-
töttem belőle kardigánt, s eladtam. 
1945 telén így lett tűzifánk. Aztán ha-
zakerültek édesapámék is, s minden a 
rendes kerékvágásba zökkent. 
   – A családod életében játszott-e sze-
repet a vallás? 
   – A szüleim református templomba 
jártak, habár édesapám katolikus volt. 
Én konfirmáltam, de utána ritkán jár-

tam, mert olyan volt a munkabeosztá-
som. 
   – Nehéz volt-e elfogadni, hogy falusi 
papné légy? 
   – Lajos sokáig udvarolt nekem, egyi-
künk sem volt már fiatal, amikor 1967-
ben összeházasodtunk. Édesanyám 
óvott volna a nehéz falusi élettől, de én 
otthon is végeztem kerti munkát, álla-
tokat is tartottunk. Az állásomat nem 
akartam otthagyni, de a férjem elren-
dezte, hogy a paplakon létrehoztak 
egy egészségügyi központot, s ott dol-
goztam. 
   – Milyen volt az életetek Erősdön? 
   – Nem volt autóbuszjárat csak 
Árapatakig, onnan 3 km-t gyalogolni 
kellett. Lajos számvevő volt, hetente 
egy-két napot bent töltött a városban. 
Sok bajunk volt a szénfűtéssel… Csak 
három évet éltünk együtt, 1970-ben 
szívrohamban meghalt. 
   – Sikerült-e jó kapcsolatot kialakítani 
a gyülekezettel? 
   – Én csak úgy ismertem őket, hogy 
gyógyszert adtam nekik, kötöztem, in-
jekcióztam. Közeli barátságot senkivel 
nem kötöttünk. Sok volt a munka a 
házban, a kertben, betegekkel, nem 
értem rá. 
   – Volt-e a három év alatt olyan ese-
mény, amely különösen megragadott? 
   – Az egyik az volt, hogy a férjem ha-
lálakor példásan mellém állott a gyüle-
kezet. Lajos Kökösből származott, oda 
temették el, a gyülekezet halottjaként. 
   Emlékszem még egy esetre, hogy 
szilveszter estéjén szaladt valaki, hogy 
a csecsemője megkékült, rángógörcse 
va n .  E lm en t em ,  a d tam  nek i 
fenobarbitált. Másnap, ahogy készü-
lünk a templomba, azt kérdezi a fér-
jem, hogy nem megyek el megnézni a 

gyereket? Hát jobban volt, úgy örültem 
neki!  
   – Hogy alakult tovább a sorsod? 
   – Lajos halála után visszamentem 
Sepsiszentgyörgyre. Rövid ideig dol-
goztam, de sárgaságot kaptam, beteg-
nyugdíjaztak. A szüleim már nem él-
tek, öcsém Marosvásárhelyen volt or-
vos, hívott, hogy legyünk közel egy-
máshoz. A Jóisten megsegített, hogy a 
szülői házat felszámoljam, s elköltöz-
zem. Itt is gondot visel rólam, sokban 
megmutatta a hatalmát. 
   – Hogy sikerült megszoknod Maros-
vásárhelyen? 
   – 1970 végén költöztem ide, a laká-
som kényelmes, csendes, télen sem 
kell sokat fizetnem a fűtésre. Amíg az 
öcsém fiai kisebbek voltak, sokat vi-
gyáztam rájuk, nagyon szerettem őket. 
Most is hívnak telefonon, meglátogat-
nak. 
   1992-ben a testvéremék kitelepültek 
Magyarországra, azóta magányosabb 
vagyok, de hála Istennek egészséges-
nek érzem magam, minden munkát el 
tudok végezni. Minden nap eljárok be-
vásárolni, járok bibliaórára, a barátnő-
immel hetente találkozom. Sokszor 
már hajnalban felébredek, de csak fek-
szem, nem gyújtok villanyt, hogy spó-
roljak. Naponta megköszönöm Isten-
nek, hogy ilyen erőt, egészséget adott. 
Ki nem megyek az ajtón, hogy ne 
mondjam: Édes Jézus segíts meg! 
   – Vágyol-e vissza Sepsiszentgyörgy-
re? 
   – Minden évben ellátogatok, de ez 
már nem ugyanaz a város, senkit sem 
ismerek. Azért… csak azt szeretném, 
ha a szüleim sírjába temetnének.                                                                                                               
 
                                                        T. I. 
 

   Magányosan 
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  A Nagy család 
 
    Izgatottan készültem a néggyerekes 
Nagy családhoz. Kíváncsi voltam ho-
gyan élnek, mit mesélnek, milyen is a 
manapság oly ritka sokgyerekes csa-
ládban. Az udvarra belépve először ki 
kellett kerülnöm a kerékpárokat, ame-
lyek útra készen sorakoztak.   Nagy 
Tamás Magyarországon született és 
élt, majd feleségül vette Kis Rékát, aki 
az anyakönyvvezetőnél feltett kérdést 
félreértve, akaratlanul tartotta meg le-
ánykori nevét. Nagy Tamásnak és Kis 
Rékának 11 évvel ezelőtt született Da-
ni fia, akit Zsuzsi, Márti és négy évvel 
ezelőtt András követte. 
– Nem döntöttük el, hogy hány gyere-
künk lesz. Néha most is kívánom, hogy 
legyen még egy kisbaba. Zsuzsi lá-
nyom mondja, hogy majd neki lesz, s 
őt én is gondozhatom –   mondja Ré-
ka. Tamás ellentmond: én mindig négy 
gyereket szerettem volna, két fiút és 
két lányt. 
    A házaspár egy ideig Magyarorszá-
gon élt, majd úgy döntöttek, hogy Ma-
rosvásárhelyre költöznek.  
– Nem volt mit sajnálnunk, amikor el-
jöttünk, nem bántuk meg az akkori 
döntést. Igaz vannak olyan pillanatok, 
amikor megkérdezem magamtól, hogy 
miért is jöttem ebbe az országba, 
amelynek nyelvét nem tudom tökélete-
sen, s emiatt nem boldogulok a bürok-
ráciával. De mindent egybevetve nem 
bántuk meg – osztja meg tapasztalatait 

velünk Tamás.  
    Amikor Rékát a gyermeknevelés ne-
hézségeiről és örömeiről kérdezem 
őszintén válaszol:  nehéz négy gyere-
ket nevelni, nagyon fárasztó. Nem le-
het beosztani, hogy most csak az 
egyikkel foglalkozom, csak az egyik-
nek segítek, csak egyre figyelek. Ami-
kor eszünk, akkor mindenki egyszerre 
kér valamit, mindenkire egyszerre kell 
figyelni. Egyszerre beszélnek, sokat 
veszekednek, állandóan harcolni kell 
velük, hogy tanuljanak, ne üljenek a 

számítógép előtt. Megszabtunk bizo-
nyos határokat, például naponta csak 
egy félórát ülhetnek a gép előtt. De kö-
zelharcot kell vívni velük, hogy ezt be-
tartsák, hogy a leckét elkészítsék. 
Könnyebb lenne hagyni őket, hogy azt 
tegyenek, amit akarnak, de akkor az 
már nem nevelés. Természetesen örö-
mök is vannak, de azokat, akik a gyer-
meknevelésről, mint a boldogság forrá-
sáról beszélnek azokat nem értem 
meg. Vannak örömök, amikor kirándu-
lunk, mesét olvasunk, egy kicsit egy-
másra hangolódunk, s békességben 
vagyunk, de ezek csak ritka alkalmak. 
Aztán újra kezdődik a küzdelem, hogy 
mindenki elvégezze azt, amit kell. Ami-
kor a gyerekek veszekednek, néha ar-
ra gondolok, hogy jobb lett volna a kar-
riert választani. Csakhogy, mint szak-
ember pótolható vagyok, de mint anya 
senki nem tud pótolni. Számomra az 
anyaság a legfontosabb, s azt szeret-
ném, ha ez a példa ragadós lenne. 
Magyarországon a háromgyerekes 
anyának fizetést biztosítanak, főállású 
anyaként alkalmazzák. Itt ez még 
nincs meg, sokan azt gondolják, hogy 
egy anya nem tesz semmit egész nap, 
csak üldögél. 
    Közben a négyéves András viharzik 
be a szobába. Pólója csuromvizes, hi-
szen a beszélgetésre való tekintettel 
csendes tevékenységet folytatott, meg-
mosta a kerékpárokat és a gumicsiz-
mákat. A ruhacsere után úgy érzi, 

hogy egy pohár tea is megilleti. Zsuzsi 
a számítógépes félóráját értékesíti, de 
csak Dani segítségével boldogul. A 
Nagy család lemondta a kábeltelevizó- 
szolgáltatást, hogy korlátozni tudják, 
hogy mit és mennyit néznek a gyere-
kek, s nemcsak. 
   A nagycsaládról beszélve Tamás el-
mondja:  az emberekben kialakult egy 
téves elképzelés miszerint a keresz-
tyén családoknak sok gyereke kell le-
gyen, holott ennek nincs bibliai alapja.  
– Szerintem a sok gyerek nagyon nagy 
áldozatvállalás, de mi elfogadtuk a 
gyereket, mint Isten áldását. Rendsze-
res tanulmányozzuk az igét, s azt sze-
retnénk, hogy életünket Isten irányítsa. 
Sokszor ez nagyon nehéz, nehéz jó 
keresztyénnek lenni amikor nap, mint 
nap találkozol olyanokkal, akik kihasz-
nálva jóhiszeműségedet megpróbálnak 
átverni. Mindezek ellenére sokszor 
megtapasztaltuk, hogy Isten meghall-
gatta imáinkat, s megadta a választ, 
segített a döntésekben – mondja Ta-
más. 

Simon Virág  

“mint szakember 
pótolható vagyok,  

de mint anya  
senki nem tud 

pótolni.” 

 

Szabó Lőrinc:  

Ima a gyermekekért 

Fák, csillagok, állatok és kövek,  
szeressétek a gyermekeimet.  

Ha messze voltak tőlem, azalatt  
eddig is rátok bíztam sorsukat. 

Énhozzám mindig csak jók voltatok,  
szeressétek őket, ha meghalok.  

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,  
szeressétek a gyermekeimet.  

Te, homokos, köves, aszfaltos út,  
vezesd okosan a lányt, a fiút.  

Csókold helyettem, szél, az arcukat,  
fű, kő, légy párna a fejük alatt.  

Kínáld őket gyümölccsel, almafa,  
tanítsd őket, csillagos éjszaka.  

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,  
csempészd zsebükbe titkos aranyad.  

S ti mind, élő és halott anyagok,  
tanítsátok őket, felhők, sasok,  

vad villámok, jó hangyák, kis csigák,  
vigyázz reájuk, hatalmas világ.  

Az ember gonosz, benne nem bízom.  
De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom.  

 
Igaz rokon, hozzátok fordulok,  

tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;  
 

tűz, víz, ég és föld s minden istenek:  
szeressétek, akiket szeretek! 
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    Ismerjük mindannyian azt az ér-
zést, amikor valami kellemes, jó törté-
nik velünk, vagy jó hírt kapunk s rög-
tön azon gondolkozunk, hogy kinek 
újságoljuk el. Ez az érzés kerített ha-
talmában miután lejárt a Nagy Nemes 
Ildikó óvónő által tartott gyermekneve-
lési tanácsadás. Az Így neveljük című, 
hat részből álló előadássorozat, ame-
lyet Ildikó tartott nekünk főként a gya-
korlatra fektette a hangsúlyt. Nem 
könyvekből összeóllozott előadás volt, 
hanem konkrét példák elé állító, vide-
ofilmmel szemléletesebbé tett őszinte 
beszélgetés. A 3-12 év közötti gyere-
kek neveléséről szólt, de engem is 
formált, szembeállított magammal, 
segített felállítani a fontossági sorren-
det.  
    A legfontosabb dolog, amit megta-
nultam: sokat kell dicsérni, szóval és 
tettel a gyerekeinket. Nem egyszer, 
kétszer, hanem legalább tízszer na-
ponta. S erre nekünk nem áll rá a 

szánk. Szemünk csak a rosszat veszi 
észre. Holott az előadáson hallottakat 
idézve: az érintés az érzelmekkel való 
feltöltődés. Naponta négy simogatás-
ra van szükség az életbe maradás-
hoz, nyolcra, a szinten maradáshoz 
és tizenkettőre a boldogsághoz. 
    Ha a résztvevő édesanyák legalább 
felét alkalmazzák a hat alkalommal 
tanult nevelési módszereknek, ame-
lyek egyáltalán nem nehezek, se nem 
bonyolultak, akkor könnyebb lesz  
gyermeket nevelni, a családi békessé-
get megőrizni. 
    Azért osztottam meg mindezt, s 
azért nem számolok be részleteseb-
ben az előadásokról, mert Nagy Ne-
mes Ildikó óvónő ingyen tartja meg az 
előadássorozatot azoknak a közössé-
geknek, amelyek igénylik ezt. Érdek-
lődni lehet a Mária és Márta szerkesz-
tőségben, Borsos Melindától (214975) 
                                                       
                                                      S.V. 

Egy gyerek üzenete  
a szüleihez 

 
Anyukám, Apukám! 

 
Első kívánság: Add nekem az idődet. 
 
Második kívánság: Higgy nekem, bízz 
bennem. Irányításoddal jó utat fogok 
választani. Ha magam mellett tudlak, 
nem történik velem semmi rossz.  
 
Harmadik kívánság:  Szeress és 
hagyd, hogy szeresselek. Szeress ak-
kor is, ha rossz vagyok. Jó érezni sze-
retetedet akkor is, ha nem tetszik a vi-
selkedésem. 
 
Negyedik kívánság: Bocsáss meg ne-
kem. Érts meg és fogadj el, ha tévedek. 
Biztosíts engem, hogy mindig van lehe-
tőség az újrakezdésre. Engedd meg, 
hogy tetteimért vállaljam a felelősséget. 
Javíts ki és figyelmeztess, ha tévedek, 
de ne tedd ezt mások előtt. Ne hason-
líts össze másokkal, se testvérrel, se 
barátokkal. 
 
Ötödik kívánság. Ne vegyél nekem 
olyan dolgokat, amelyekre valamikor te 
hiába vágytál. Ne érezz bűntudatot 
azért, mert nem tudsz mindent megvá-
sárolni nekem. 
 
Hatodik kívánság: Mindig kérdezd 
meg, hogy mi történt velem az óvodá-
ban, iskolában. Figyelj arra, amit ilyen-
kor mesélek. Beszélgess velem, érdek-
lődj arról, hogy milyen feladatokat kell 
megoldanom, s sikerül-e nekem. Adj 
lehetőséget, hogy megbeszéljem veled 
terveimet, bíztass választásaimban. Ha 
megérdemlem, dicsérj meg, ha téve-
dek, figyelmeztess. 
 
Hetedik kívánság: Büntess meg, ha 
rosszat teszek, mert meg kell tanulnom 
különbséget tenni a jó és rossz között. 
Büntess meg, de bocsáss is meg. A pa-
rancsolás helyett inkább kérj meg. 
 
Nyolcadik kívánság. Bánj velem úgy, 
mint a legjobb barátoddal. Figyelj rám, 
ha gondjaim vannak. Bár még gyerek 
vagyok én is aggódom, szorongok. 
Vedd észre, ha szomorú vagyok. 
 
Kilencedik kívánság: Biztosíts szünte-
len arról, hogy szeretni fogsz bármi is, 
történik. 
 
Tizedik kívánság: Taníts meg engem 
is szeretni. Adj hitet és nevelj úgy, hogy 
megbízzak az emberekben. 

Így neveljünk 
   – egy lehetőség, amit érdemes kihasználni 

 

Olvasó 
 
 
 

Philip-G. Ney – Marie A. Peeters-Ney    
Abortusztúlélők 
 
   „Egy hajszálon múlott az életem – vagy lehet, hogy Isten kegyelmén.”    

 
   H o g y  m i  m i n d e n  g y ö t r i  a 
posztabortusz túlélési szindróma polip-
szorításában élőket, akik távolról sem 
elhanyagolható népesség-töredéket, 
hanem immár az emberiség felét is 
kiteszik?    Ennek a fájdalmas 
t a p a s z t a l a t n a k  a  m é l y r é t e g e i 
tárulkoznak fel e könyv lapjain, 
miközben a szerzőpáros az árnyaltan 
bemutatott hiteles vallomásokat a 
legszakszerűbb szociálpszichológiai 
megf igyelések a lapján értékel i , 
felmutatva egyszersmind e lélektani-
egzisztenciális nyomorúság szövevény-
es és alattomos társadalomromboló 
hatását. 
   A könyv az Agape Életvédő Alapítvány 
és a Koinónia Kiadó közös kiadásában 
jelent meg Kolozsváron 2001-ben. 
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  450 éves a marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégium. Ódon falai között 
nemzedékek sokasága szívta magába 
a tudomány mellett a kálvinista – refor-
mátus hitvallást, nevelődött, formáló-
dott ennek szellemében, magáévá té-
ve azt az értékrendet, amely meghatá-
rozta életét, helytállásában, Isten és 
ember iránti tiszteletében segítette.  
   A Kollégium 1994-es újraalakulása 
óta, 10-ik alkalommal szólal meg a ha-
rang, csendül fel a Gaudeamus, s a 
rózsaszirom-eső alatt útnak indul egy 
újabb nemzedék. Vajon mit visz magá-
val az évszázados lelki-szellemi örök-
ségből?  
   Ez az esztendő, az évfordulóból adó-
dóan, egy kicsit ünnepélyesebb, mint 
az eddigiek: öreg-, volt-, és jelenlegi 
diáknak szóló rendezvények, a refor-
mátus kollégiumok szeptemberi közös 
iskolakezdési ünnepélye, mind az el-

múlt korok szellemét igyekszik felidéz-
ni és megerősíteni bennünk.  
   – Valamikor büszkeség volt a Refor-
mátus Kollégium diákjának lenni, – 
mondja  Székely Emese igazgatónő, 
aki szerint a diákok egyharmada 
ugyanezzel az érzéssel jön ide ma is, 
amikor tudatosan ezt az iskolát vá-
lasztja, melynek belső szabályzata ál-
talában szigorúbb, mint más középis-
koláké. A kollégium az elmúlt években 
megerősödött, markánsabb jelleget 
öltött, bekerült a köztudatba. Szülök, 
diákok egyaránt megismerhették, hogy 
ez egy másmilyen iskola. Mássága 
mindenekelőtt a lelki nevelésből fakad, 
diákjaik sok esetben komolyabbak, to-
leránsabbak, segítőkészebbek. Kiala-
kultak nagyon jó közösségű évfolyam-
ok. A heti két alkalommal tartott közös 
áhítatok, amelyeken kötelező a jelen-
lét, a csendes napok, és egyéb ren-

dezvények az összetartozás érzését 
erősítik a diákokban. A szülőknek tar-
tott közös szülőértekezletek lehetősé-
get adnak ugyanazon információk to-
vábbadására, egymás megismerésére, 
és közös cselekvésre. A tanároknak 
azonos időpontban fogadóórája van, 
ezáltal is biztosítva a szülőkkel a kap-
csolatot. Az iskolalelkész megszervezi 
a tanórákon kívüli tevékenységet és a 
lelki életet. Büszkeségük a 120 tagú 
kórus, mellyel ünnepélyeken szolgál-
nak. Ideális méretű iskola, ahol min-
denkire figyelni lehet, követve maga-
tartását, tanulmányi eredményeit. Saj-
nos van, aki nem tud eleget tenni a 
belső követelményeknek és elmegy, 
másokat meg az igazgatóság tanácsol 
el.  
   Az igazgatónő tervei között szerepel 
elsősorban az oktatás minőségének a 
javítása. Ma már az itt végző diákok 
több mint 90%-a az első próbálkozásra 
sikeres érettségi vizsgát tesz, ezután 
mindenkinek sikerül valamilyen felső-
oktatási intézményben - főleg humán 
tagozaton - folytatnia tanulmányait.  
   Az intézményben folyó oktatás tör-
vényfüggő, ezért a tervek egy része 
nem csak az iskola vezetőitől és okta-
tóitól függ. A tanfelügyelőség jóváha-
gyása szükséges azokhoz a tervek-
hez, melyeket régről szeretnének meg-
valósítani: a már meglévő humán, teo-
lógiai és idegen nyelv osztályok mellé 
egy közigazgatási tagozatot indítaná-
nak, mert szükség van magyar anya-
nyelvű tisztviselőkre. Ugyancsak az 
igényeket és visszajelzéseket vették 
figyelembe, amikor esti tagozatos osz-
tály indítására kértek engedélyt – ilyen 
sincs még Marosvásárhelyen.  
   A kollégium igazgatónője – bevallása 
szerint – szeret nem nagyot álmodni, 
hanem megvalósíthatót. Aprólékos, 
kitartó munkára van szükség a nagy 
tervek, de a kis lépések megtételéhez 
is. Az elmúlt 13 év ennek a kitartó 
munkának volt a próbája és igazolása.  

                                                                                            
Borsos Melinda  

Ballag már a véndiák… 

 

Azért szeretem ezeket a falakat itten, 
mert itt nem borong felettünk a rideg 
élet felhőtakarta ege, itt nem homá-

lyosítja el a szemeinket annak a vásári 
piacnak porral, füsttel, köddel telt le-
vegője, amelyben magunk körül csak 
egy pár lépésnyire láthatjuk a durva 
jelent.Itt a messze jövőbe nézhetünk, 
amelynek, hitünk szerint, szebbnek, 
jobbnak, boldogabbnak, fényesebb-

nek kell lenni. 
         Bedőházi János (1853-1915), tanár 
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Egy táborvezető  
élményei 

 
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
dolgoznak azon annak építői. Ha az 
Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz 
az őriző.” (Zsoltár 127, 1) 
 
   Évek óta, ha jól számolom 15 éve, 
szervezek nyári táborokat a Philothea 
Klub keretein belül, eleinte gyerekek-
nek, öt éve csak a tini korosztálynak. A 
Philothea Klub programjainak célja a 
keresztyén értékek átadása a követke-
ző generációnak, közösségfejlesztés, 
a szenvedélybetegségek (alkohol, drog 
és egyéb függőségek) megelőzése, 
egy egészséges életvitel felmutatása, 
a fiatalok személyiségének és felelős-
ségtudatának fejlesztése. Az évente 
megszervezett nyári táborok is ezt 
szolgálják. 
   Annak ellenére, hogy egy tábor elő-
készítése, megszervezése fáradság-
gal, munkával jár, azt az élményt, amit 
számomra nyújt, nem tudom szavak-
ban kifejezni. Röviden annyit tudok 
mondani, hogy ajándék velük lenni, és 
ajándék Isten jelenlétét megtapasztal-
ni. Megélni a kiszolgáltatottság állapo-
tát, az intenzív imádkozást, a könyör-
gést, azért, hogy történjen változás, 
szólítsa meg a fiatalokat. Az ifjúsági 
munkában, nagyon nyilvánvaló, 
hogy   „nála nélkül semmit sem csele-
kedhettek”, legyen az bármilyen szak-
szerűen is megszervezett, előkészített 
tábor. 
   Egy újabb élményt jelentett számom-
ra a 2006-ban megszervezett 
maroshévízi tini-tábor. Mindig jól ér-
zem magam a fiatalok között, hiszen a 
leginkább ez a terület vonz, ehhez a 
korosztályhoz érzem magamat közel, 

és úgy gondolom, hogy nyújtani is ne-
kik tudok a legtöbbet. Volt alkalmam 
személyes beszélgetésekre, megfi-
gyelni a különböző problémákat ma-
gukkal hozó fiatalok kibontakozását, a 
biztonságérzet és szeretet hatására 
elinduló változást, amit a táborban 
kaptak.  
   Jellemző eset, amikor egyik fiú, aki 
mindig ironikus, mindig valakit kijátszik, 
és nem lehet vele beszélgetni, mert 
vagy hárít, vagy gúnyol – megszólított 
és kikérte a véleményemet egy bizo-
nyos kérdésben. Ez az esemény meg-

erősített és figyelmeztetett is abban, 
hogy a fiatalok esetében meg kell ta-
nulni újból és újból a látszat mögé néz-
ni, feladatnak venni, kikutatni, hogy mi 
van az álarca mögött, amiben olyan jól 
játszanak.       
   Egy másik élményem az volt, amikor 
egy este kis csapat a tábortűz körül a 
családon belüli kommunikációról be-
szélgetett. Mikor közelükbe mentem, 
megszólítottak, hogy pont jókor jövök, 

mert meg szeretnének kérdezni enge-
met is. Kialakult egy komoly beszélge-
tés, amelynek a végén megjegyezték, 
hogy számukra azért fantasztikus ez a 
tábor, és abban különbözik a többitől, 
hogy itt lehet beszélgetni a munkatár-
sakkal bármiről, és sajnos otthon nincs 
akivel beszélgetni sem családban, sem 
baráti körben. Arra kértek, hogy itthon 
majd a tini-klub mellett legyenek ilyen 
alkalmak, kisebb körben, ahol felvet-
hetnek kérdéseket, témákat. 
   Úgy gondolom, hogy a mai tizenéves 
korosztály számára, amelyik a látvá-
nyok világában él, egyik leghatéko-
nyabb nevelési módszer a tábor, ahol 
több helyzetben, együtt lakva hatással 
lehetünk a fiatalokra. Nincs egy szigo-
rú, hivatalos kerete, hanem szabadon, 
játszva sokszor többet tanulhatunk 
egymástól, jobban nevelhetjük őket. A 
táborban különböző helyzeteket, ne-
hézségeket, feladatokat élünk át 
együtt: hegymászás, verseny, főzés, 
stb. Ezek sokszor egy életre szóló él-
ményt hagynak a fiatalokban, és ne-
kem ez a célom a jövőre nézve is, 
hogy minél több ilyen jellegű tevékeny-
ségben vehessek részt, mint munka-
társ. 
   A táborokon kívül, ami egy évben 
egyszer történik, szükségesnek tartom 
a „folytatást”, a folytonosság biztosítá-
sát, vagyis évközben is a heti találko-
zásokat, a tini-klubok keretén belül. A 
közös tábori élmények alapot nyújta-
nak a közösségépítéshez, a baráti 
kapcsolatok kialakításához. Ezek a ta-
lálkozások „otthont” biztosítanak a fia-
talok számára, ahol támaszra, megér-
tésre találnak, kialakul a bizalmi légkör, 
ahol bátran feltárják kérdéseiket, prob-
lémáikat, ahol fejlődhetnek készségeik, 
és jellemük csiszolódik, és Isten be-
szédével, a hívő élet gyakorlati kérdé-
seivel találkozhatnak. 



� Ha a hőmérő higanyszála 
magasra szökik, gondunk adód-
hat az élelmiszerek tárolásá-
val. A romlandó ételeket 
azonnal hűtőszekrénybe kell 
tenni. 

� Különösen veszélyes a 
felforrósodott autó belsejében 
hagyni az élelmiszerrel telt szaty-
rot, hiszen a hőmérséklet maga-
sabb lehet a kintinél. 

�A majonézes étel még véletlenül 
se legyen melegben. Nyáron nem is 
ajánlatos nyers tojásokból készíteni a 
majonézt. Inkább készítsük főtt tojás-
ból. 

� A romlásnak indult élelmiszert ne 
használjuk fel. Ne szokjuk meg, hogy 
kivágjuk a romlott részt, mert a rotha-
dásban levő baktériumok már az 
egész zöldséget megfertőzték, és sok 
bajt okozhatnak. 

� A barna kenyér tovább eláll, mint 

a fehér. A fehér kenyér fagyasztható. 
Szobahőmérsékleten kiengedhető.  

� A felbontott vajat vagy lekvárt hű-
tőszekrényben kell tartani. 

� Ha a vaj megavasodik, főzésre se 
használjuk. 

�Ha a lekvár penészedni kezd, ne 
szedjük le a tetejét, gondolván, hogy a 
többi még jó. Dobjuk ki az egészet. 

�Köztudott, hogy a meleg levegő a 

magasba áramlik, ezért a lekvárt, be-
főttet soha se tegyük a felső polcokra, 
mert ott könnyebben penészednek, 
gombásodnak. 

� Ha a hűtőszekrény belsejét áttö-
röljük ecettel vagy egészségügyi 
szesszel, elillan az ételszag belőle.  

� A szódabikarbóna és a langyos 
víz keveréke szagtalanítja a hűtőszek-
rényt a tisztításkor. 

� A meleg ételt semmiképpen ne 
tegyük a hűtőszekrénybe, mert a le-
csapódó gőz vastagítja a jégkérget, és 
gyorsabban megromlanak az ételek. 

� A hűtőszekrénybe helyezett ételt 
fedjük be, így nehezebben szárad ki, 
nem veszi át másik étel szagát. 

� A légmentesen csomagolt, tartósí-
tott készítményeket felesleges a hűtő-
szekrénybe tartani. 

� A jégkocka tartó nem fagy oda, ha 
alufóliát teszünk alá. 

� Ha a hűtőszekrényt rendszeres 
időközönként kitöröljük ecetes vízzel, 
az ételek hosszabb ideig frissen ma-
radnak. 

� Áramszünet esetén ne nyissuk ki 
a mélyhűtő ajtaját, mert a hűtőgép úgy 
van szerkesztve, hogy a benne levő 
élelmiszer akár 24 órán át is kibírja fel-
olvadás nélkül. 
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Jótanácsok  

a kánikulában 

 

 

Meghűlésre 
1. Egyenlő arányban keverjünk össze 
kamillát, hársfát, csipkebogyót és csa-
lánlevelet. Egy púpozott teáskanálnyit 
tegyünk egy csésze (1, 5 dl) vízhez, 
öntsük le meleg, de nem forró vízzel; 
áztassuk a keveréket 15 percig. Na-
ponta három alkalommal fogyasszuk, 
1-2 héten át. A keverék megelőző ha-
tású is.  

2. 1 rész bodzavirág, 1 rész csipkebo-
gyó, 1 rész citromfű, 2 rész málnalevél. 
1 liter forró vízhez tegyünk egy evőka-
nálnyit a teakeverékből, majd hagyjuk 
állni öt percig. Szűrjük le, tegyük ter-
moszba, naponta 3-5 csészényit 
igyunk belőle 1-2 héten át. Ízesíthetjük 
mézzel is. 

Az emésztés javítására 
2 rész kamilla, 1 rész édeskömény, 1 
rész libapimpó, 2 rész macskagyökér 
(csak ideges eredetű székrekedés 
esetén). Egy teáskanál teakeveréket 
áztassunk egy csésze vízben 8-10 

órán keresztül, majd 2-3 
percig forraljuk, és szűrjük 
le. Reggel és este igyunk 
belőle egy-egy csészényit. Ne fogyasz-
szuk rendszeresen, és hosszú időn át 
sem, mert könnyen kialakulhat a hoz-
zászokás. A székrekedés okát mielőbb 
fel kell deríteni és kezelni. A keveréket 
ötéves kortól gyermekek is fogyaszt-
hatják. 
 
A máj erősítésére és tisztítására 
2 rész máriatövis gyümölcs aprítva, 2 
rész fészekvirágzatú (!) gyökeres gyer-
mekláncfű, 1 rész csalánlevél, 1 rész 
nyírfalevél, 1 rész fészekvirágzatú (!) 
aranyvessző. 1 teáskanálnyi keveréket 
forrázzunk le 2, 5 dl vízzel, lefedve 
hagyjuk állni kb. 15 percig. Szűrjük le, 
és máris fogyasztható naponta 3 alka-
lommal, 3-4 héten át. A máj az egyik 
legfontosabb méregtelenítő szerv, 
ezért ezt a kúrát évente két alkalom-
mal érdemes elvégeznünk. 

 
A vese tisztítására 
1 rész csalánvirág, 1 rész 
nyírfalevél, 1 rész fészek-
virágzatú gyermekláncfű. 1 
púpozott teáskanálnyit te-
gyünk egy csészébe a ke-
verékből, forrázzuk le 2, 5 

dl vízzel, hagyjuk lefedve állni 
10 percig. Leszűrés után naponta 2 
alkalommal fogyasszuk. A kúra időtar-
tama 3 hét. 
 
Menstruációs görcsökre 
Egyenlő arányban: kamilla, cickafark, 
citromfű, libapimpó, édesköménymag. 
1 teáskanálnyi keveréket forrázzunk le 
2, 5 dl vízzel, hagyjuk 10 percig állni, 
majd szűrjük le. Kellemesen melegen 
igyuk. Naponta 3-5 csészével fogyasz-
szunk. 
 
Fejfájás megszüntetésére, enyhíté-
sére 
2 rész apróra vágott fűzfakéreg, 1 rész 
borsmenta. Forrázzunk le 1 teáskanál-
nyit a keverékből egy csésze vízzel, 
várjuk meg, míg kihűl, majd szűrjük le. 
Makacs fejfájás esetén, egyenletesen 
elosztva 4-5 csésze is megiható  

Gyógyteák gyakori panaszokra 
Tíz népszerű gyógyteakeverék 
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Napozzunk, 

vagy ne???? 

A szép barna bőr titka 

   A hosszú és nagyon hideg tél után 
végre itt van a várva várt jó idő, sőt 
már a kánikula is – talán egy kicsit hir-
telen – beköszöntött. Bármennyire is 
örülünk ennek, nem szabad a napon 
korlátlan ideig tartózkodni. Akkor na-
pozhatunk vagy nem? Lássuk csak! 
   Nemsokára itt a nyár és a vakáció 
elkezdődik. Ilyenkor az ember szeret 
minél több időt a szabad levegőn tölte-
ni: a napnak és a vízpartnak nagy von-
zereje van számunkra. Mostanában 
azonban úton-útfélen azt lehet hallani, 

hogy nem szabad a napon tartózkodni, 
mert a napsugárzásnak káros hatása 
van a bőrünkre. Mit tehetünk akkor?        
Sajnos igaz, hogy ha túl sokat tartóz-
kodunk a napon, az bőrkárosodásokat 
okozhat: leégést, a bőr gyorsabb öre-
gedését, bőrrákot. Ám minden ellenke-
ző híreszteléssel, riogatással szemben 
a napozás egészséges is lehet (a nap-
fény serkenti a D-vitamin képződését), 
ha mértéktartók vagyunk. 
   Először is meg kell alaposan vizsgál-
nunk a bőrtípusunkat. Minél sötétebb a 
bőrünk, annál nehezebben égünk le. 
Ha teljesen fehérek vagyunk, akkor 
még jobban kell vigyáznunk. Az vi-
szont egy tévhit, hogy a barnaság 
megóv a káros sugaraktól: a kreolo-
sabb bőrűek ugyanúgy veszélyben 
vannak, csak nem pecsenyevörösre 
sül a bőrük.    Fokozatosan kell hozzá-
szoktatni magunkat a napsütéshez: 
először csak negyedórát, majd mindig 
egyre többet sütkérezzünk a napon. 
Azonban délelőtt 11 és délután 3 óra 
között csak árnyékban szabad tartóz-
kodni, mert ilyenkor a legveszélyeseb-
bek a Nap ibolyántúli sugarai.  
   A napozás kezdete előtt feltétlenül 
szerezzünk be fényszűrő és tápláló 
hatású napozószereket! Ezek védőré-
teget képeznek a bőrünkön. Fürdés 
után kenjük be magunkat újra, mert 
ezeknek a krémeknek a nagy része 
vízben oldódik. Ne bízzunk semmiféle 
csodaszerben, ami gyros lebarnulást 
ígér. Sose használjunk bőrünk felfrissí-
tésére alkohol tartalmú kölnivizet.    
   Ha napon tartózkodunk, mindig visel-
jünk kalapot (lehetőleg fehéret) és UV-
szűrős napszemüveget! Így nem fájdul 
meg a fejünk, és a szemünk sem fog 
károsodni! 
Napozni általában vízparton szoktunk. 
Figyelni kell azonban arra, hogy a víz 
fényvisszaverő felület, mely mellett, 
nem érezzük ugyan, de még fokozot-
tabban leéghetünk. És ha már megtör-
tént a baj, akkor azt kezelni kell. A le-
égett bőrrel forduljunk orvoshoz, külö-
nösen akkor, ha az égés már hólya-
gos. 
Napozás után kenjük be a bőrünket 
hidratáló krémmel. És igyunk sok fo-
lyadékot, hogy megőrizhessük bőrünk 
rugalmasságát! 
 

   Hogyan védekezzünk  
   a napszúrás ellen? 

 
   Mielőtt áttekintenénk a különböző 
gyógymódokat, először is tisztázzuk, 
hogy mi is az a napszúrás! Napszúrás 
esetén a magas hőmérséklet és a su-
gárzás hatására az agyhártyák úgyne-

vezett steril gyulladása alakul ki. Steril 
gyulladásnak nevezzük azokat az álla-
po tokat ,  me lyekben kórokozó 
(baktérium, vírus stb.) jelenléte nélkül, 
fizikai (pl. ütés, nyomás, sugárzás, hő) 
vagy kémiai hatások (pl. savas, lúgos 
anyagok, allergia) következtében ala-
kulnak ki gyulladás tünetei. Az agyhár-
tyák gyulladása – ami szerencsére a 
napszúrásos esetek többségében eny-
he fokú – duzzadással, vizenyővel jár. 
A duzzadt agyhártyák nyomják az agy 
különböző területeit, aminek következ-
tében kialakulnak a jellegzetes tüne-
tek: szédülés, fejfájás, hányinger, há-
nyás, súlyosabb esetben ájulás.  
   Mint minden betegség esetében, a 
napszúrást tekintve is a legjobb a meg-
előzés. Egyáltalán nem mindegy, hogy 
mennyi haja van az embernek.   A na-
gyon rövidre, "tüsire" vágott haj kevés-
bé véd, mint a sűrűbb, így például a 
fiúknál általában jobban kell ügyelni a 
védekezésre, mint a lányoknál. Gyere-
kek esetében egyébként is jóval na-
gyobb a napszúrás kialakulásának 
esélye, mivel az ő bőrük kevésbé el-
lenálló, mint a felnőtteké.  
   Sokan ódzkodnak nyáron fejfedőt 
hordani. Ennek egyik oka, hogy az 
amúgy is füllesztő melegben, amikor 
próbálunk minél kevesebb ruhadarabot 
magunkra húzni, a kalap vagy a sapka 
csak koloncnak tűnik. Pedig, ha sikerül 
megfelelő szellőzésű darabot talál-
nunk, még véd is az olykor elviselhe-
tetlenül forró napsugarak melege ellen.   
   És most lássuk, hogy mit tegyünk, ha 
a sok óvintézkedés ellenére mégis 
napszúrást kaptunk! Mivel a napszúrás 
gyakran fokozott izzadással jár együtt, 
mindenképpen gondolni kell a folya-
dék- és sóvesztés pótlására. Ezért fon-
tos, hogy a napszúrásos beteg sok fo-
lyadékot igyon, elsötétített szobában 
feküdjön, és hideg vizes borogatást 
tegyen a homokára a folyadékháztar-
tás rendezése, illetve a gyulladás mér-
séklése érdekében. Ám ha néhány na-
pon belül nem javul az állapota, orvos-
hoz kell fordulni.  
    Szép nyarat mindenkinek! 
 

Ideges eredetű szívpanaszokra 

3 rész galagonya, 2 rész szúrós 
gyöngyajak, 2 rész fehér fagyöngy, 2 
rész citromfű, 1 rész borsmenta. Egy 
teáskanálnyit tegyünk a keverékből 
egy csészébe, forrázzuk le, majd 
hagyjuk 10 percig állni, és szűrjük le. 
Lefekvés előtt egy csészével fogyasz-
szunk belőle. 

Stressz oldására 
2 rész komlóvirág, 2 rész macskagyö-
kér, 1 rész mentalevél, 1 rész hibisz-
kuszvirág, 0, 5 rész citromfű, 0, 25 
rész orbáncfű. Keverjük össze (1 teás-
kanálnyit használjunk egy csésze forró 
vízhez), hagyjuk 10 percig állni, majd 
szűrjük le. Ez a tea ízesítésre szorul, 
de mézzel, citrommal, esetleg egy kis 
málnalevéllel kellemes esti teát készít-
hetünk belőle. Éjszakára igyunk egy 
csészével. 
A tejelválasztás serkentésére 
2 rész őrölt édeskömény, 2 rész ánizs, 
1 rész kömény, 2 rész kapor, 2 rész 
görögszéna, 3 rész vasfű. Készítsünk 
forrázatot: 1 teáskanál keveréket önt-
sünk le egy csésze forró vízzel, várjuk 
meg míg kihűl, majd szűrjük le. Ízesít-
hetjük citrommal, mézzel. Naponta 3-5 
csészével fogyasszunk belőle. 
 
Nőgyógyászati problémákra 
Egyenlő arányban körömvirág, kamil-
la, cickafarkfű, citromfű. Egy púpos 
teáskanálnyit forrázunk le egy csésze 
vízzel, hagyjuk 15 percig állni, majd 
szűrjük le. Három héten át, naponta 2 
alkalommal, melegen, éhgyomorra 
vagy étkezés előtt fogyasszuk. Ez a 
teakeverék javítja a petefészek műkö-
dését; különösen ajánlott petefészek-
gyulladás és klimaxos problémák ese-
tén. 

� 



Nyárádmenti barangoló (II.) 
 
   Vízszintes: 1. Marosszék legrégebbi városi rangú települése. 
Itt választották Erdély fejedelmévé Bocskai Istvánt, 1605. feb-
ruár 21-én, 12. Francia város, India szent folyóját idézi, 13. Dél-
Afrika holland lakója, 14. Ilyen unoka is van, 15. Sápít közepe, 16. 
Ruhát tisztít, 18. Hitvány ló, 20. Leső egynemű hangzói, 21. Nyu-
gat-Magyarországon rég vármegye, nálunk a Nyárádmente 
szerény, kis falucskája, 23. Tiltószó, 24. Azonos mássalhangzók, 
25. Sokszor szégyen, de hasznos, 27. Nem egész, 29. A fájdalom 
szava, 30. Közismert vadászkutya, 31. Tagadószó, 32. Tréfa (két 
é. f.), 33. Íme, 34. Fogyatékos kozák! 35. … magyaróvár, 36. Ve-
res Róza, 37. Székely…, a Nyárádmente piciny települése, 
Székelytompa leányegyháza, 38. Puha fám, 39. Nagy edény, 40. 
Kötőszó, 42. Vízgőz, 44. Angol igen, 45. Vissza: értékes prémes 
állatunk, 46. Időmérő, 48. Becézett Ilona, 50. Olaszországi folyó, 
52. … tetejére állt minden, 53. Nyárádmente legrégebbi vásáros 
helye Jobbágytelke közelében, 54. Régi nemzettségről beszél 
e település neve, 55. Település Iszló közelében, Nyitrai Mózes 
börtönviselt unitárius lelkész szabadulása után 16 évig szol-
gált ebben a gyülekezetben. 
 
   Függőleges: 1. Egykori népszerű gyermeklap, 2. Vissza: fogak-
ra fekvő szövet, 3. Fa része, 4. Vissza: munkanélküli, erdélyi válto-
zatban, 5. Ásót hordozó, 6. Suba egynemű hangzói, 7. Gép teszi, 
8. Tető része, 9. Férfinév, 10. Kiejtett mássalhangzó, 11. Kis- és 
Nagy-… Nyárádgálfalva közelében vannak, egykor ízletes cse-
resznyéjéről volt híres e völgy, 12. Szentiványi Mihály szülőfa-
luja. A fiatalon elhunyt író műveinek egyrészét Kriza János és 
Kemény Zsigmond adták ki, 17. A bevonuló katonákat ilyen bi-
zottság vizsgálta, 19. Mutatószó, 21. Még ellentétje, 22. Egy része, 
24. A vasúti pálya tehermozgatásra elkülönített része, 26. Ilyen fal 
is van, 28. Fél satu! 29. Jövendőmondó, 31. Fűszer (é. h.), 32. Fé-
lig modern! 34. Hasznos szerszámfa, 35. Határozatlan névmás, 

37. Régi bácsi, 39. Egyházfenntartás régies neve, 41. Szép kis 
nyárádmenti falu Hodos szomszédságában, 42, Ülő alkalmatos-
ság, 43. Fehér románul, 45. Kisgyerek régies megnevezése, 46. 
Indulatszó, 47. Roló fele! 49. Iszlai Emese, 51. Védelmez, 52. Az 
ilyen lábat sáros időben használták. 
 

Megfejtés: Vízszintes 1, 21, 37, 53, 54, 55, és Függőleges 11, 
12, 41. 
 

Előző rejtvényünk helyes megfejtője, Mezei Polixénia, Székelyva-
jából, könyvjutalomban részesül. 

    Mária és Márta magazin 16. 

   Fokhagymás, rakott zöldbab 
 
   Hozzávalók: 50 dkg friss vagy fagyasztott zöldbab, 5 to-
jás, 2 gerezd fokhagyma, 2 pohár tejföl, 10 dkg füstölt sajt, 1 
kk vaj, ételízesítő, 1 ek só. 
   A megtisztított zöldbabot kevés ételízesítős vízben, fedő 
alatt megpároljuk. A tepsit kivajazzuk, és rátesszük a leszűrt 
zöldbab felét. Ezután 4 tojást keményre főzünk és rákari-
kázzuk a babra. Megsózzuk és ízlés szerint fűszerezzük. 
Ráöntjük az egyik pohár tejfölt, amiben előzőleg elkevertük 
a péppé zúzott fokhagymát és sót. Ráterítjük a zöldbab má-
sik felét. Ismét megsózzuk. A megmaradt tejfölt eldolgozzuk 
a felvert tojással, a megmaradt sózott fokhagymával, ízesí-
tőkkel, majd ráöntjük a babra. Tetejére reszelt sajtot szó-
runk. Forró sütőben kb. 20 percig sütjük. 
 
   Gombás rakott kelkáposzta 
 
   Hozzávalók: 1 kisebb fej kelkáposzta, 25 dkg gomba, 10 
dkg rizs, 2 dl tejföl, 1 kis fej hagyma, 1 tojás, 4 ek olaj, 1 tk 
piros fűszerpaprika, 1 mk szerecsendió, 1 késhegynyi kö-
ménymag, olaj, zsemlemorzsa, só. 
   A megmosott rizset dupla mennyiségű vízzel felöntjük, és 
kis lángon puhára pároljuk. Közben a kelkáposztát leveleire 
bontjuk, és forrásban levő sós vízben 5 percig főzzük. Ez-
után lecsöpögtetjük, majd 2 ek olajos vízben megpároljuk a 

hagymát, és a tűzről levéve belekeverjük a pirospaprikát és 
a köménymagot. A felszeletelt gombát megízesítve saját 
levével külön megpároljuk. A tejfölt a tojással habosra ke-
verjük. Kikent tepsiben a kelleveleket rétegenként lerakjuk a 
gombával, végül a tetejére öntjük a tojásos tejfölt. Előmele-
gített forró sütőben, közepes lángon 30 percig sütjük fedet-
lenül. Kockákra vágva tálaljuk. 
 
   Idényzöldségekkel rakott újburgonya 
 
   Hozzávalók: 1 kg újburgonya, 1 kötés sárgarépa, 1 
karalábé, 20 dkg zöldborsó, 2 csokor zöldhagyma, a zöld 
szárával együtt, 5 dkg reszelt trappista sajt, 5 dkg füstölt 
sajt, 2 csokor petrezselyemzöld, szerecsendió, só. 
   A zöldségeket és a burgonyát megtisztítjuk, megmossuk. 
A karikára vágott újburgonyát és a sárgarépát közepes 
nagyságú teflon-tepsibe rakjuk. A karalábét kis kockákra 
aprítjuk, a zöldhagymát felszeleteljük, s a zöldborsót is hoz-
záadva, a tepsiben az egészet összerázzuk, jól megsózzuk, 
meghintjük szerecsendióval. Meglocsoljuk tejföllel, majd 
megszórjuk füstölt sajttal. A tepsit befedjük alufóliával, és 
előmelegített, forró sütőben 45 percig mérsékelt lángon pá-
roljuk. Azután levesszük az alufóliát, s az ételt addig pirítjuk, 
amíg a sajt ráolvad. Megszórjuk apróra vágott 
petrezselyemzölddel, és forrón tálaljuk. 
 

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