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   Füle Lajos 

Futás 
  

Fut a gyermek a labda után 
Leszegett fejjel, tűzpirosan, 

Se lát, se hall, csak egyre rohan. 
Guruló labda lett a világ, 
Kergeti, űzi, hajtja a vágy 

Száz utcán, téren, veszélyen 
Millió anyai kétségen át 

Gyönyörű szépen 
S balga bután 

Fut a gyermek a labda után... 
 

Fut az ember az élet után. 
Leszegett fejjel űzi magát, 

Kincseit egyszer csakhogy elérje. 
Kergeti álma, hajtja a vére. 
Kenyér gurul a labda előtt, 
Vagyon gurul a vágya előtt, 
Hírnév, dicsőség álma előtt. 
Rohan utánuk éveken át, 

Száz utcán, téren, 
Ezer veszélyen, 

Isteni bánaton, féltésen át,  
Gyönyörű szépen 

S balga bután 
Fut az ember az élet után. 

 

Fut az Isten az ember után, 
Mert mindent lát, tud, szánja nagyon. 

Ott fut az utcán, ott fut a téren, 
Egész világon, sok ezer éven, 

Sok mérhetetlen, megérthetetlen, 
Keresztre írott szenvedésen át, 

Hulló Igével, 
Kiontott vérrel, 

Viszonzatlan mély szerelmével 
Fut az Isten az ember után. 

 

Heidi Prestengshaug fotója 
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     Néhány hónapja szinte minden hír-
adóban elhangzik legalább egyszer a 
válság kifejezés. Nagyszerű téma a 
hírműsorok szerkesztőinek. De sajnos, 
sok munkahelyről való elbocsátásnak 
is okozója – akár valós okként, akár 
ürügyként. Úgy érzem, mintha egyfajta 
bűvös szóvá kezdene válni, aminek a 
szerepe az, hogy elfogadtassa az em-
berekkel a munkanélküliséget, pénzhí-
gulást, nyomorodó életszínvonalat. Ez-
zel a megállapítással nem szándékom 
megkérdőjelezni a szakmai vélemé-
nyeket, okoskodó kontársággal felülírni 
a gazdasági helyzetábrázolásokat; 
egyszerűen csak jelezni szeretném, 
mennyire beférkőzött a gondolkodá-
sunkba ez a válsághangulat. 
   Végül is, nem baj, ha az ember tuda-
tosítja magában a válságot – a megis-
mert diagnózis megérteti a beteggel, 
hogy kezelésre, gyógyulásra van 
szüksége. Eddig csak észlelte a 
betegség tüneteit, de nem tud-
ta, mi történik. Megeshet, 
hogy nem is akarta tudni, 
mert a tudomásulvétel 
döntésre kényszerít – a 
gyógyulás melletti döntés 

pe d ig változást követel, ami talán 
éppen kellemetlen, és sok áldozatvál-
lalással jár. A javulás érdekében szük-
séges döntések késlekedése, késlelte-
tése idézi elő, mélyíti, robbantja ki a 
válságot. 
   Életünket befolyásolják a történetek. 
Sok minden függ attól, hogy valakinek 
milyen történetei voltak gyermekkorá-
ban a szüleivel, barátaival, embertár-
saival – könnyen megeshet, hogy 
olyan szülő, barát, embertárs lesz, 
ahogyan azt annakidején látta. De fel-

nőtt korunkban is befolyásolnak a tör-
ténetek. Nagyon sok ember úgy kép-
zeli el magának a boldogságot, aho-
gyan azt könyvekben, televízióban lát-
ja. Azt gondolja, hogy a látott-hallott 
meggazdagodás- és sikertörténet az 
övé is lehet, talán éppen olyan módon, 
ahogyan azt bemutatják neki. A gond 
csak az, hogy minden történet egyedi, 
személyre szabott, az ideális történe-
tek pedig lehetnek nagyon is sablono-
sak, általánosak.  
   Ma, ha a válság szót halljuk, először 
a gazdasági világválság jut eszünkbe, 
mert ez az, ami mindannyiunk életét 
érinti. Érinti – de biztos, hogy ez a leg-
fontosabb? Ezt akarják elhitetni velünk. 
A mai világ a pénz szerelmének bódu-
latában él – boldog vagy, ha van pén-
zed. Ha nincs, akkor tudd meg: esé-
lyed sincs a boldogságra, mert így te 
vagy az, aki nem tud megélni a mun-

kájából, nem tudja eltartani a 
családját, és irigykedhetsz arra, 
akinek mindez összejött. Annyira 
meghatároz bennünket ez a 

szemlélet, hogy nem tudunk nél-
küle élni. Talán, ezért van most 

mindenütt a nagy világválság-
hisztéria.  

 
 
 

 
 

Boldogok a szegények – mert 
nekik nincs veszíteni valójuk?   

   Nemcsak pénzügyi válság 
van. Nem csak az árfolyam-

ok skáláitól változik az éle-
tünk sora. A fegyveres ka-
tonák között félelmében 

magára piszkoló fiút mutató 
fénykép nem a gazdasági 

világválságról szól. A vendég-
munkások százezernyi  itthonmaradt 

gyermekének lelki sérüléseit sem fog-
hatjuk erre. Azt sem, hogy olyan nagy 
a válások száma. Az sem pénzkérdés, 
hogy a házasság és a család intézmé-
nye divatjamúlttá kezd válni. Nem ma-
gyarázható a gazdasági világválsággal 
az, hogy a három sátoros ünnepi isten-
tiszteleten résztvevők száma kell felja-
vítsa a templomlátogatás évi átlagát. 
Inkább azzal magyarázható mindez, 
amit Jézus így fogalmazott meg: a sze-
retet sokakban meghidegült. Akár az 

Isten, akár az embertárs iránti szere-
tetről legyen szó. 
   Sokan nem is értik, hogy mi köze a 
szeretetnek ahhoz, hogy bajban va-
gyunk. Pedig nyilvánvaló: a szeretet 
nem áldozza fel a másik embert. Sem 
a felnőttet, sem a gyermeket. Nem 
mondja azt, hogy „egy életem van” – 
mert örök. Ezért tudja akár önmagát is 
feláldozni a felebarátért. Teszi ezt 

csendben, a mindennapos odafigye-
lésben, az embertársra derülő mosoly-
ban, kedves segítségben, türelmes 
meghallgatásban, másokért mondott 
imában. Azonban erről nem szólnak a 
híradók. Ez nem is reklámtéma. Ezt 
nem is vállalja fel akárki, csak az, aki-
nek Mesteréről ezt írja Ézsaiás: „Nem 
kiált és nem lármáz, és nem hallatja 
szavát az utcán. Megrepedt nádat nem 
tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja 
ki, a törvényt igazán jelenti meg.” (42, 
2-3) Válságainkért Ő a váltság. 
                          Máthé-Farkas Zoltán   

Válságtól a váltságig 

Az embernek 
Fia azért jött, 
hogy adja az ő 
életét váltságul 

sokakért. 
Mt. 20, 28. 

 

Ady Endre 

Az Úr érkezése 

Mikor elhagytak, 
mikor a lelkem roskadozva vittem, 

csöndesen és váratlanul 
átölelt az Isten. 

Nem harsonával, 
hanem jött néma igaz öleléssel, 

nem jött szép tüzes 
nappalon, de háborús éjjel. 

És megvakultak hiú szemeim. 
Meghalt ifjúságom, 

de őt a fényest, nagyszerűt, 
mindörökre látom. 
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   Kegyetlen hideg tél volt, azóta se 
tudok  hozzáfogható t .  Fenék ig 
befagyott a patak, a verebek 
megdermedve hullottak le a fákról, a 
háztetőről olyan vastag jégcsapok 
meredeztek, hogy kővel is alig bírtuk 
őket lehajigálni. Először a báránybőr 
sapkánkat vagdostuk hozzájuk, de 
evvel nem sokra mentünk. A fülünk 
megfázott, a sapka a tetőn maradt, s 
ami a legnagyobb baj volt: a jégcsap 
se esett le. 
   Még jobban szerettünk a hóban 
játszani. Akkora hó volt, hogy alig 
látszottunk ki belőle, ástunk is benne 
akkora barlangokat, hogy akár a 
medvék királya ellakhatott volna 
bennük. Persze a medvének több esze 
volt, mint hogy hópalotában lakott 
volna. Nem is fagyott le se keze, se 
lába, mint nekünk. 
   Legkülönb mulatság mégiscsak a 
szánkázás volt. Szomszédunkban 
lakott a bíró. A bíró csináltatott a 
fiainak olyan szánkót, hogy annál 
szebb még nem volt a világon. Még 
most is sokszor álmodom vele így tél 
idején. Kőrisfából volt a talpa, diófából 
a karja, az ülése lószőr vánkos, 
beter í tve bársonyposztóval ,  a 
lábtakaróján bolyhos szőnyeg. Be volt 
festve az egész szép pirosra, tán a 
kötele is selyemből volt. 
   Megvolt a mesés szép szánkó, de 
nem volt, aki húzza. Nagy úr volt akkor 
Bíró Pali is, Bíró Gyuri is, mind a kettő 
csak húzatni akarta magát. Engem 
fogtak be meg egy másik szegény 
gyereket, a Favágó Jánoskát. 
   – Egyszer ti húzzátok, máskor mi 
ülünk benne – biztattak a bíró fiai. 
   Bántuk is mi a csúfolódást, csakhogy 
hozzáférhettünk a szánkóhoz. Pali, 
Gyuri elnyújtózkodtak nagy urasan a 
puha ülésben, mi ketten nyakunkba 
akasztottuk a cifra istrángot, szél se 
érhetett a nyomunkba aztán. Meg se 
álltunk az ötödik fordulóig, ott is csak 
lélegzetet venni. 
   Így tartott ez egy hétig, hanem 
Favágó Jánoska már akkor olyan 
búsan lógatta a fejét, mint egy igazi ló. 
Meg is kérdezte tőle a kisebb gazdánk, 
a Bíró Pali, hogy tán kevesli az 
abrakot. 
   – Szeretnék már egyszer én is 
beleülni a szánkóba – motyogta 
félősen Jánoska – , csak egyetlen-
egyszer, csak egyik saroktól a másikig. 
Bíró Gyuri nevetve csördítette meg 

fejünk fölött a pántlikás ostorát. 
   – Mást nem kívánnál, kis rongyos? 
Nem olyan gúnyához csinálták ezt a 
szánkót, mint a tied. 
Pali még jobban rákiáltott: 
   – Örülj, hogy húzhatod. Gyí, Szellő, 
gyí, Bogár! 
   Összenéztünk Jánoskával, s akkorát 
rántottunk a szánkón, hogy mind a két 
gazdánk kigurult a hóra. Olyat 
hemperedtek, hogy öröm volt nézni, 
ámbátor igyekeztünk elhordani az 
irhát. 
Hanem aztán megbántuk, amit tettünk. 
Másnap majd meghasadt a szívünk, 
mikor a bíró fiai elszánkáztak a ház 
előtt. Most már a Szabó Gergőék 
húzták őket. 
Ekkor énnekem egy gondolatom 
támadt: 

    

 

   – Jánoska, van egy hatosod? 
   – Volt tavaly, de labdát vettem rajta. 
   – Tudod mit, Jánoska? Ha neked is 
volna egy hatosod, nekem is, vennénk 
rajta szánkót. 
   Másnapra kerítettünk pénzt. Én a 
Csacsadér vargától kaptam, mert 
segítettem neki kivinni a csizmákat a 
piacra, Jánoska meg eladta a labdáját 
meg a márványgolyóját meg a 
bicskáját a molnárinasnak. 
   Délután elmentünk a szenesboltba, 
vettünk a pénzünkön egy szenesládát. 
A ládát félig megraktuk szalmával, a 
fenekére szögeztünk két gyalult 
deszkát, kerítettünk egy ruhaszárító 
kötelet, s azt ráerősítettük a láda két 

oldalára. Megvolt a szánkó. 
Biz az nem egészen olyan volt, mint a 
bíró fiaié, de éppúgy csúszott. 
Az udvaron próbáltuk ki, mert az 
utcára szégyelltünk kimenni a másik 
szánkó miatt. 
Hanem az udvar kicsi volt. 
Megegyeztünk, hogy kimegyünk a falu 
végére, ahol senki se lát. Közökön, 
zig-zug utcákon bujkáltunk kifelé, hogy 
ne találkozzunk a bíró fiaival. Fújt a 
szél kegyetlen, sodorta a tetőkről az 
arcunkba a havat, de nem törődtünk 
vele. Csak arra gondoltunk, hogy 
milyen jó lesz szánkóba ülni. Először 
Jánoska ül bele, én elhúzom a kis 
erdőig, ő meg engem vissza. Jaj, 
istenem, de jó lesz! 
   Kiértünk a falu végére. Az utolsó ház 
a Kati nénié volt, az öreg koldus-
asszonyé. Rogyott kis szalmás 
kunyhó, se udvara, se kerítése. Most 
csupa hó és jégcsap az egész kunyhó, 
csupa dér még az ajtókilincs is. A Kati 
néni kutyája, a szegény Morzsa ott 
nyöszörgött a küszöbön. 
   – Megállj, Ferkó – mondta a János-
ka – , eresszük be ezt a szegény ku-
tyát, mert megveszi idekint az isten 
hidege. Az öregasszony bizonyosan 
alszik. 
   Belöktük az ajtót, a Morzsa csaholva 
szaladt előre. 
   Kati néni ott gubbasztott a vackán, 
elkékült orcával, dideregve vékony 
kendőjében. Olyan hideg volt odabent, 
hogy még a tűzhely sarkait is 
kivirágozta a dér. 
   – Nem égett ebben a tűz, lelkeim, 
már három nap óta. Sem egy marék 
szalmám, sem egy gyújtat fám, majd 
megfagyok, lelkeim – sóhajtozott az 
öregasszony. 
   Jánoska rám nézett, én meg őrá. 
Előhúzta a sarokból a baltát, kiment, 
csattogott-pattogott odakint: fölvágta 
tűzrevalónak a szánkót. 
   Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a 
kunyhóban. Égett a szánkó. A mi 
szánkónk, amelyikbe egyszer se ültünk 
bele. 
   A szánkódarabok piros lángja 
hosszú csíkokban táncolt a falon, 
amely mintha sírt volna örömében, 
ahogy a dér leolvadt róla. Az öreg 
koldusasszony orcája is színesedni 
kezdett. Ahogy ránk vetette háládatos 
tekintetét, a mi szívünkben is valami 
melegség támadt. És egyszerre 
megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik 
érzik, hogy milyen jólesik repülni a 
szánkón, de nem tudják, milyen jólesik 
jót tenni a szegényekkel. 
 

Móra Ferenc 

A szánkó 

Plugor Sándor rajza 
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   Az utóbbi hónapokban már nem illik 
nyilatkozni szinte semmilyen tárgykör-
ben a gazdasági és pénzügyi válság 
említése nélkül. Részben érthető is, 
hiszen világméreteket öltő folyamatról 
van szó. Másfelől pedig túlságosan 
nagy teret kap ez a téma minden szin-
ten és észrevétlenül becsempészi ma-
gát a köztudatba és az egyének gon-
dolkodásába, mintegy melegen tartva 
a stresszes és aggodalmaskodó lelki-
állapotot. Ebben a rövid cikkben a gaz-
dasági válság három vetületéről sze-
retnék írni: mi váltotta ki, mire lehet 
számítani és hogyan viszonyuljunk 
hozzá keresztyén hívő emberekként. 
   Mi váltotta ki a gazdasági válsá-
got? Egy holland szakember a minap 
azt állította, hogy a gazdagok látták a 
megerősödő középosztályt és azért 
generálták a mostani válságot, hogy 
megerősíthessék pozíciójukat az Euró-
pai Unióban és az Egyesült Államok-
ban. Egy amerikai vallástörténész 
megkockáztatta azt az állítást, mely 
szerint a világméretű pénzügyi válság-
hoz olyan keresztyén prédikátorok is 
nagyban hozzájárultak, akik azzal a 
hamis evangéliummal buzdították híve-
iket, hogy csak vegyenek föl (gyakran 
mértéktelenül) hiteleket, hiszen Isten a 
szegényeket jólétre akarja juttatni. 
   A lakosság túlságos eladósodása, 
kiadásainak nem a bevételekhez való 
igazítása a krízishez nagy mértékben 
hozzájárult. Már rég nem csak a min-
dennapi szükségletek lefedésére tö-
rekszünk, hanem a fényűzésünk és 
kényelmünk biztosítására gyűjtünk. Mi 
több: a változó divattal is tartani akar-
juk a lépést, ezért hamar szemétté vá-
lik az, amit nemrég még örömmel vá-
sároltunk meg. 

   Világviszonylatban gazdag országok 
segélyeznek ugyan szegény országo-
kat, de rabszolgasorsra is 
juttatták őket a sokmilliár-
dos, visszafizethetet-
len hitelekkel. 
   Pál apostol 
írja: „Azt pe-
dig tudd 
meg, hogy 
az utolsó napok-
ban nehéz idők állanak be. Mert lesz-
nek az emberek magukat szeretők, 
pénzsóvárgók...”  (II. Tim. 3, 1-2)  Az 
Ige nem enged kétséget afelől, hogy 
az Istentől elszakadt ember tönkreteszi 
az egész teremtett világot. Nem a gaz-
dagság vagy a szegénység az elsődle-
ges kérdés, hanem az Istennel való 
kapcsolat. Az erkölcsi és morális vál-
ság, az Istentől történő  elidegenedés 
vagy langymeleg hivőség váltja ki a 
többi válságot is.  
   Mire számíthatunk és mit te-
gyünk? A Szentírás próféciái arról be-
szélnek, hogy az elkövetkező nagy 
nyomorúságok elején vagyunk. A sza-
badság és szabadosság demokráciája 
valamiféle összpontosított hatalom felé 
tendál. Színre fog lépni az Antikrisztus.  
   Gazdasági viszonylatban nagymére-
tű drágulás bekövetkezéséről beszél a 
Jelenések könyve 6, 6, a 13, 16-18 pe-
dig arról tudósít, hogy olyan időknek 
kell eljönniük, amikor csak azok vehet-
nek részt a gazdasági életben, csak 
azok adhatnak el és vásárolhatnak, 
akik magukon hordják a fenevad bé-
lyegét. 
   Van viszont jó hír ilyen előrejelzések 
ellenére is. A sok csapás a világra ak-
kor jön, amikor az Ember Fiának visz-
szajövetele közel van. Akárcsak az 

Egyiptomból 
való szabadulás előestéjén, most is a 
Bárány vére menedék. Akiket Isten 
megjelöl magának, azok nem veszhet-
nek el. A hívő ember is elveszítheti 
munkahelyét, juthat eladóként vagy 
vásárlóként lehetetlen helyzetbe, és 
sok minden egyéb érheti, de Isten nem 
hagyja őt el. Erre ígéretünk van. 
   Kapcsolatban maradni a Jézus Krisz-
tusban megjelent Örökkévalóval, ez a 
mindennapok békességéhez való 
kulcs: „De aki mindvégig állhatatos 
marad, az üdvözül.” ( Mt. 24, 13) Ne-
künk nem az a dolgunk, hogy a politi-
kai-gazdasági híreken rágódjunk, ha-
nem, hogy munkában találjon bennün-
ket az Úr, amikor visszajön. A TV, a 
rádió, az újságok úgy tárják elénk a 
híreket, hogy azok nyugtalanítsanak, 
féljünk a holnaptól és féltsük biztonsá-
gunkat, szeretteinket, szerzeményein-
ket. Fontos, hogy tájékozottak legyünk, 
de Isten arra bátorít bennünket, hogy 
örömmel szolgáljuk Őt és igyekezzünk 
munkálni emberek üdvösségét, a töb-
bit pedig bízzuk rá. 
            

R. Szabó István 
 

Gazdasági válság keresztyén szemmel 

 Lelki betegségeket okozhat a pénzügyi válság 

    Világszerte emberek százmilliói szenvednek depressziós és bipoláris betegségektől. A depresszióra hajlamos emberek 
számára a jelenleg zajló gazdasági összeomlás fenyegető helyzetet jelent különböző lelki eredetű betegségek fellángolása 
szempontjából. Az ENSZ szerint elsősorban a közepes és alacsony jövedelemmel rendelkező országok veszélyeztettek e 
tekintetben, hiszen ők sokszor a megfelelő kezelést nem tudják biztosítani. „Nem szabad alulbecsülnünk a jelenlegi 
gazdasági válsághelyzet lehetséges hatásait” – mondta Margaret Chan, a WHO igazgatója. 
„A szegénység stresszforrás, a feszültség pedig erőszakot szül, ezért a szociális elszigetelődés gyakran együttjár 
különböző lelki eredetű betegségekkel. Több feszültségre, több lelkibeteg emberre, több öngyilkosságra számíthatunk” – 
tette hozzá. A közepes és alacsony jövedelmű országok kormányai számára kihívás lesz az alapvető egészségügyi ellátás 
biztosítása a mentálisan beteg páciensek részére.  
   A lelki eredetű megbetegedések gyakran tartós, krónikus, hosszú lefolyású esetek. A kilátástalanság, a kétségbeesés, a 
szegénység, a munkanélküliség gyakran oki tényezőként szerepel. A WHO mindezek alapján programot hirdetett: a lelki 
eredetű megbetegedések kezelését az elkövetkezendő 6 év során optimalizálni szeretnék. 
   Világviszonylatban valóban elkeserítő a mai helyzet: a fejlődő országokban a mentális eredetű betegségek több, mint 75 
százaléka kezeletlenül marad. A világ legtöbb országában az egészségügyi költségvetés kevesebb, mint 2 százalékát 
fordítják a mentális egészség megőrzésére, kezelésére.   
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Indulj haza! 
 
Nagy Albert székelyudvarhelyen 
lakó számtantanárt Udvarfalva 
református gyülekezetében köszönt-
hettük, a Református Mentő Misszió 
egyik segítő táborában. Nagy 
izgalommal várta a lehetőséget, 
hogy szülőfaluja népe előtt is 
bizonyságot tegyen arról, hogyan 
tette őt szabaddá alkohol-függő-
ségéből Isten hatalma. Az isten-
tiszteleten magyarázott első zsoltár 
értelmében kérdezem: 
 
   – Boldog-e, mint akinek a szíve 
tiszta? 
   – Igen! 
   – Hogyan került Albi bácsi kapcso-
latba a Mentő Misszióval? 
   – Immár tizennégy éve szabadultam 
az alkoholizmusból. Amikor egy jó 
hónappal ezelőtt megkaptam a misszió 
körlevelét, és megtudtam belőle, hogy 
lesz Udvarfalván egy ilyen segítő, 
ajándékozó tábor, azt mondtam:  
„Uram, segíts, hogy tudjak hazajutni!” 
   Nehéz szavakat találni, hiszen senki 
nem lehet próféta a maga hazájában. 
Én sem akarok itt nagyokat mondani. 
Az Úr kegyelméből emelkedtem fel, 
nagyon mélyről. Jól ismernek a 
faluban, sok rokonom, ismerősöm van 
itt. Több mint ötven esztendő telt el 
azóta, hogy végeztem a hetedik 
osztályt. Még néhány osztálytársam 
megvan. Elkerültem a faluból, s már 
ritkán jártam haza. 
   Fiatal koromban nem volt nagy 
ivászat. Amikor 1969-ben kineveztek 
tanárként, nagyapámat megkérdezte 
egy ember: „Szokott inni az unokája? 
Bírja az italt?” „Az nem,” felelte nagya-
pám. „Na, nem baj, majd ott megszok-
ja,” – jött a válasz. 
   Tényleg úgy is volt: egyre gyakoribbá 
vált az ivás. Az első három pohárral 
nem tudtam meginni, de ahogy eltelt 
egy-két hónap, egyre többet meg-
bírtam, talán még a fél litert is, és még 
mindig tudtam emberek közé állni, 
tanítani, kultúrmunkát végezni. 
   Ahogy telt az idő, egyre többet ittam. 
Olyan ez, mint a megolajozott tölcsér: 
csak befelé lehet csúszni rajta. Ha 
nem találunk valami fogódzót, egészen 
belecsúszunk. 
Az egész alkoholizmus olyan mint egy 
fa, a bűn fája, aminek szerteágazó 
gyökere van: hazugság, csalás, vesze-
kedés, lopás. Ugyanis megloptam a 
családomat azzal, hogy italra költöt-
tem. 
   Miután feleségem eltávozott az élők 

sorából, még jobban belemélyültem: 
az ember most már ihat nyugodtan, 
mert nincs aki fékezze. Nagyon 
mélyen belecsúsztam. 
   Miután kapcsolatba kerültem ezzel a 
misszióval, mert hívtak, hogy menjek, 
úgy, ahogy vagyok, akkor tudtam meg, 
hogy van út a szabadulás felé. 
   – Mikor kezdte észlelni saját magán, 
hogy baj van az ivás körül? 
   – Mondhatnám, hogy akkor, amikor 
már nem volt elég egy-két pohár: 
kellett a harmadik, kellett a negyedik, 
és nyilvánvaló, hogy ittas állapotban 
mentem haza, vagy hazavittek, mert 
ilyen is előfordult. 
   – Tudta magáról, hogy valami nincs 
rendben? 
   – Én nagyon jól tudtam, és nagyon 
sokan korholtak, szidtak, figyelmez-
tettek, de hát olyankor az ember nem 

hallja. Amikor beleesünk a vízbe, 
mindegy, hogy tíz centire, vagy 
mélyebben vagyunk a víz alatt, a 
kiabálás kintről úgysem hallszik.  
   – Mennyi idő telt el a baj észlelése 
és a között, hogy elment a misszióba? 
   – Talán öt-hat év, vagy még több, 
talán nyolc is, mert olyan beosztásban 
dolgoztam, hogy „nagy embernek” 
számítottam, így hát volt alkalmam 
inni. Az egyik tanítványom szüleit 
ismertem, ők is ott voltak az udvarhelyi 
misszió alakulásánál. Ők is hívtak. 
   – Mikor és hol volt első alkalommal 
ilyen „ajándékozó” táborban? 
   – 1995 márciusában kerültem 
kapcsolatba a misszióval. Kolozsváron 
túl, Gyaluban voltunk, nagyon mostoha 
körülmények között. Ott éreztem, hogy 
ez a tábor tényleg nekem való, és 
elhatároztam, hogy én nem fogok 
többet inni. Ott hallottam egyik 
testvérünknek a tanúvallomását, hogy 
hat hónapja nem iszik. Hat hónapja! 
Édes jó Atyám, hát ez túlságosan 
hosszú idő! Hát Nagy Albertnek nem 
szabad hat hónapig egy pohár bort 
meginni? Azt nem lehet kibírni! Az 
Úrnak kegyelméból eltelt a hat hónap, 
eltelt a hat év, most telik a tizennégy, 

és teljesen elvette a kívánságomat. 
Egyáltalán nem érdekel, Marosszámra, 
Dunaszámra folyhat. 
   – Volt-e olyan helyzet, hogy meg-
mozdult az ádámcsutkája? 
   – Igen. Szabadulásom után az első 
úrvacsoránál az az egyetlenegy korty 
bor a talpamtól a fejem tetejéig átjárta 
az egész szervezetemet. Ha a 
templomból kilépve a bodegába 
mentem volna, most már nem lennék. 
De akkor imádkoztam: „Úr Jézus! A Te 
értem is feláldozott véredet ittam!” Öt 
perc múlva nem éreztem semmit: 
eloszlott a kívánság is. 
   Nagyon sok alkalomról tudnék még 
beszélni, de csak egyet említek. Azt 
mondtam: csak az első pohárral nem 
iszom meg, legyen az bármi. Mivel 
tanárember vagyok, családokat is 
látogatok. Olyan ember is volt, hogy 
kitöltött vagy öt pohárral, és egymás 
mellé tette. Én mondom neki: „Az első 
pohárral nem iszom.” Jó, akkor 
félretette az első poharat, és azt 
mondta: „Most már tessék elvenni! Az 
első poharat félretettem.” „Jóember, 
nekem tehet félre tizenhetet is, akkor is 
nekem a következő az első, azt nem 
fogom meg,” - mondtam. 
   – Mit mond Albi bácsi, ha valaki 
megkínálja? 
   – „Köszönöm, én már megittam a 
magam részét.” Egyszer azt mondtam, 
hogy nyolcvan éves koromig megittam 
a magamét. Nem tudom, hogy az Úr 
addig éltet-e. Azt mondta akkor 
valaki: „Adja az Isten, tanár úr, hogy 
akkor koccintsunk!” „Akkor majd 
átlépek magához és megiszom egy 
pohár bort, ha maga is megéri.” Ő 
akkor nyolcvanhárom éves lesz. 
   – Nem érzi megfosztottnak magát, 
hogy nem ihat? 
   – Nem. Egyáltalán nem érzem 
hiányát. Egyik húsvét másodnapján, 
öntözéskor feledkezett meg az egyik 
testvérnő. Kitöltötte a bort, mire 
mondom neki: „Erzsike, hát nem 
tudod, hogy bort nem iszom, pálinkát 
annál  kevesebbet,  sört  pedig 
egyáltalán?” Ebben benne van 
minden. 
Mintegy tizenegy éve történt. Megyek 
hazafelé, és szemben, az úton volt egy 
kocsma. Bemenjek, vagy sem? – 
tanakodtam. Éreztem, mintha felülről 
valaki megnyomta volna a balfelemet, 
és hallottam: „Indulj haza!” Haza-
mentem, és hálát adtam az Úrnak, 
hogy haza érkeztem. Most is ezt 
teszem minden nap: hálát adok, hogy 
Ő vezet. 

Adorján Kálmán  
 
 

 
Horváth Imre 

 

           Égbe kiáltó 
 

Illett Istenhez a világ, 
de álnokul, lassan színt váltott. 

Torzulása égbe kiált: 
Isten nem illik a világhoz. 
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    – Mi vezetett, szerintetek, a család 
modernkori válságához? 
   – Az utóbbi évtizedek gazdasági, tár-
sadalmi változásai maguk után vonták 
a nők emancipálódását. Ennek követ-
keztében a családban betöltött apa-
anya, férj-feleség szerepekben teljes 
zűrzavar keletkezett. Felbomlott az az 
egyensúly, ami ezeket a kapcsolatokat 
eddig jellemezte. A nő sokkal több 
gondot fordít a karrierjére, sok esetben 
ő a családfenntartó, néha saját akara-
tából, máskor meg a körülmények 
kényszerítik erre. Manapság csak főál-
lású családanyának lenni nem divatos. 
Ennek a szerepnek nincs nagy elis-
mertsége, nincs megbecsülve.  
   – Miért van olyan sok válás? 
   – A környezetünkben előforduló ese-
teket nézve, azt látom, hogy a házas-
társakban nincs elég türelem és nem 
tanultak meg harcolni egymásért. Min-
den család életében vannak mélypont-
ok, amelyeken csak szeretettel, közös 
akarattal és türelemmel lehet túljutni. 
Sokszor azt tapasztalom, hogy az em-
berek nem szánnak időt, nem várják ki 
azt, hogy a szerelem szeretetté érjen. 
Könnyebb és kényelmesebb megol-
dásnak találják kimenekülni egy olyan 
kapcsolatból, melynek megjavítása 
erőfeszítésüket, kitartásukat igényelné. 
Lelkészi szolgálatom során volt egy 
nagyon emlékezetes eset. Házasulan-
dó pár jegyes-beszélgetésen vett 
részt, ahol mindig felolvasom a Bibliá-
ban található keresztyén házirendet. 
Amikor azt olvastam, hogy a feleség-

nek engedelmeskednie kell a férjének, 
felcsattant a vőlegény, hogy milyen el-
avult nézet ez. Ő nem ilyen feleséget 
akar, mert ők mindketten önálló egyé-
niségek, modern emberek. Hát, az 
ilyen családban mindenki éli az önálló 
életét, nem nevelnek gyereket, de ha 
mégis lesz, akkor nagyrészt a nagy-
szülők nevelik őket is önállóságra.  
   – Mi az oka annak, hogy sok fiatal 
egyedül, szingliként éli életét, vagy 
mások a házasság helyett a partner-
kapcsolatot választják? 
   – A gazdasági növekedés sok em-
bernek anyagi biztonságot hozott. A 
mai fiatalok tanultak, munkahelyük 
van, anyagilag is önállóak, s ezt az 
önállóságukat nem szeretnék feladni. 
Nem akarnak függeni, még a társuktól 
sem. Céljuk az életet habzsolni, minél 
több emberrel megismerkedni. Az is 
lehet, hogy saját családjukban negatív 
példákkal találkoztak. Kudarcélmény-
nyel terhelten nem mernek tartós kap-
csolatba kezdeni, érzelmileg befektet-
ni, mert attól félnek, hogy eleve esély-
telen minden kapcsolat. Vannak lá-
nyok, akik sok esetben értelmileg és 
érzelmileg igényesebbek, tanultabbak, 
mint a fiúk. A fiúk beérik kevéssel, ne-
kik elég a pénz, az autó. Sokszor emi-
att is, olyan futó kapcsolatokba bonyo-
lódnak, amihez nem kell nagy felelős-
ségvállalás. A mai fiatalok nagy része 
megelégszik családalapítás helyett 
pusztán közös háztartással. Életre 
szóló elkötelezettség helyett beéri az 
alkalmi együttélés örömével. Azt hiszi, 

hogy a tartós 
kapcsolat akadá-
lyozza az ön-
megvalósítást.  
   – Ezekben a 
folyamatokban 
milyen hatása 
van a médiá-
nak? 
   – Mindenkép-
pen negatív. A 
normális család, 
ahol szépen, 
s z e r e t e t b e n , 
egymásra figyel-
ve élnek, gyere-
keket nevelnek, 

nem szenzáció az újságok, tévéműso-
rok számára. A show-műsorok, filmek 
olyan helyzeteket mutatnak be, ame-
lyekben felbomlik minden erkölcsi gát, 
nincsenek szabályok, de vannak való-
szerűtlen, fájdalommentes megoldá-
sok. A tizenévesek ezeken a filmeken 
nőnek fel, s nem csoda, hogy felnőtt-
ként képtelenek lesznek majd a csa-
ládalapításra. A botránylapok pletyká-
ikkal pedig képesek tönkretenni sok 
család életét.  
   – Tíz év házasság és 3 gyermek vál-
lalása után, ti milyennek mondanátok a 
jó családot? 
   – Lehet, hogy banálisan hangzik, de 
legfontosabb, hogy szeretet uralkodjon 
a családban. Az érzések nem felüle-
tes, hanem mély megélése kovácsolja 
össze a családot. Az ilyen család gyer-
meket vállal és szeretet központú. A 
házastársak kiegészítik egymást, fel-
adatvállalásban, gyermeknevelésben, 
időt szánnak egymásra, figyelnek egy-
másra. Azért vannak, hogy egymást 
boldoggá tegyék. Fontos, hogy a csa-
lád tagjai felnézzenek egymásra. A 
normális családban a szerepek helyü-
kön vannak. Nem baj az, ha a nő sok 
olyan feladatot megold, ami korábban 
a férfi dolga volt, vagy éppen a férj mo-
sogat, de sose felejtsék el, hogy a nő 
szerepe a családban szívnek lenni, 
amit senki más nem vállalhat fel, és 
ezt neki kell megélni. Egy nő sose vál-
jon férfiassá, még akkor sem, ha nad-
rágot és kalapot hord. Ne gondolják 
magukról, hogy nincs szükségük egy-
másra, magukra is elboldogulnak. Még 
ha nem is divatos elismerni, nőnek, 
férfinek szükségük van egymásra. 
   – Lesz-e újra értéke, becsülete a 
családnak? 
   – Hiszem, hogy igen. Ami most van, 
az a teremtés rendje ellen történik, eb-
ből az életstílusból nem fakad élet, és 
ez nem tarthat így sokáig. Meg fog vál-
tozni, újra vonzó lesz a családi élet. 
Ismerek olyanokat, akik szívesen élnek 
családban, és fiatalokat, akik csak így 
tudják elképzelni életüket. 
   – Mit tehetünk mi azért, hogy mindez 
megvalósuljon? 
   – Gyermekeimnek szeretném megta-
nítani, hogy családban élni jó. Én egy 
olyan családban nőttem fel, ahol há-
rom lány volt. Én is három gyereket 
szerettem volna, akikkel Isten meg is 
ajándékozott minket. Azt szeretném, 
ha a családi életünk szép példa lenne 
gyermekeink számára, mert a szemé-
lyes példaadás a leghatásosabb.  
                                  
                                      Borsos Melinda 
 

Családban élni jó 
 
„Az apa dolgozik, anya főz, gyereket nevel. Apa hazajön és a gyerme-
kekkel játszik.” – az ideális család képe, mellyel ma csak tankönyvek-
ben találkozhatunk. Berekméri Róbert történész-levéltáros és felesé-
ge Melinda lelkésznő otthonában arról beszélgetünk, hogy miért van 
eltűnőben ez a hagyományos családmodell. 
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Márták és Máriák (29.) 
 
   Ákosfalvától Nyárádtőig a folyó mindkét partján 11 kis falu 
fekszik egy-egy a folyóba igyekvő patak völgyében. A tele-
pülések egyike Somosd. Az első írásos említés 1497-ből 
való Zomoss néven. A kb.700 lelket számláló faluban élénk 
egyházi élet folyik, ennek része az asszonyok munkája. A 
nőszövetség 1928-ban alakult, a kommunista rendszer alatt 
bibliakör formájában élt tovább, és 1992-ben alakult újjá 20 
taggal. Az összejöveteleket télen szerdán, nyáron vasárnap 
istentisztelet után tartják. 1995-ben szórványban élő gyer-
mekeket fogadtak, akik csak akadozva beszélték az anya-
nyelvüket, ők családoknál kaptak szállást, ellátást. Az anya-
nyelvi kultúra és a vallásos nevelés volt a cél 2000-ben is, a 

bürkösi és szentágotai gyermekek táboroztatásakor, akiket 
lelkészükkel együtt az ifjúsági házban szállásoltak el, éne-
kekre, versekre, bibliai történetekre tanították. 2001-ben a 
kolozsvári Utcagyerek Misszió csoportját nyaraltatták. Az 
asszonyok hazavitték őket, a lányokat főzni, mosni, vasalni, 
dzsemet főzni tanították, a fiúkat építkezési és mezei mun-
kákra. A Lydia és a Dorcas árvaház lakói a templomban 
énekeltek, szavaltak, ezeket az otthonokat a somosdi nő-
szövetség zöldséggel, gyümölccsel, lekvárral, kaláccsal 
ajándékozta meg. Az asszonyok jókedvűen dolgoznak 
együtt, legyen szó takarításról, főzésről, mosogatásról. A 
kolozsvári Református Kollégium diákjainak ballagó-
tarisznyát, a holland testvérgyülekezetnek rongyszőnyeget 
készítettek, de ide sorolhatjuk a könyvjelzőket, énekes-
könyv-borítókat, faliszőnyegeket, amelyeket varrtak, s a ma-
radék anyagból készített táskákat, kötényeket, abroszokat, 
plüss-állatkákat. Gyermeknapon és az öregek vasárnapján 
köszöntötték az ünnepelteket, szeretetvendégséget rendez-
tek, virággal, igés lappal ajándékozták meg őket. A somosdi 
asszonyok a bibliaórán a Kalauzból olvasott igéről beszél-
getnek, felolvasnak a Lydiából, Ethoszból, Református Csa-
ládból, a Feleségek Könyvéből. Megbeszélik az ételrecepte-
ket, előadásokat hallgatnak. Együtt ünneplik a születés- és 
névnapokat, házassági évfordulókat. Vendégül látták a 
mezőpaniti, székelyvajai, nagykendi nőszövetséget, meglá-
togatták a nyárádselyei, kövesdombi, alsóvárosi, galambodi 
asszonyokat, a Bucsinon csendesnapon vettek részt. Olvas-
sák a Mária és Márta Magazint. Felejthetetlen volt számukra 
a marosvásárhelyi börtönben tett látogatás. A kápolna meg-
telt elítéltekkel, különösen sok volt a fiatal. A lelkész igehir-
detése után éneket tanítottak, imádkoztak és megrendülve 
hallgatták az egyik rab bizonyságtételét, aki a börtönben ju-
tott hitre. A zene- és kézműves táborok, a bel- és külföldi 
vendégek gyakori meghívása igazolja Orbán Balázs 150 

évvel ezelőtt leírt sorait a nyárádmenti székelyekről: ”E nép 
értelmes, munkás, fürge, tevékeny, udvarias, vendégszere-
tő.” 
 
   A Nyárád alsó folyásának jobb partján haladva érünk 
Nyárádkarácson-Folyfalvára, két teljesen egybeépült falu-
ba. Régóta önálló egyházközség, az 1567-es jegyzékben 
Karachyonffalwa néven találjuk. A település szokatlan képet 
mutat: hagyományos vagy újonnan épült falusi házak között 
lépten-nyomon hivalkodó, nagyméretű épületek látványa 
fogad. Nemrég elkezdődött folyamatnak lehetünk tanúi: a 
romák kiköltöznek a mellékutcákból a főútra. Iskolában, 
óvodában az ő gyermekeik kerültek többségbe. A reformá-
tus magyarok mellett az adventista felekezethez tartozó ro-
mák teljesen más vallási és kulturális hagyományokkal él-
nek. A két egymástól annyira különböző közösség békében 
él, egymás hagyományait tiszteletben tartja. A két világhá-
ború között itt is megindult a nőszövetségi munka, erről ta-
núskodik egy régi falvédő, amelyet a templomba hímeztek 
az asszonyok 1929-ben. Leányszövetség is működött. Bán-
tó Teréz tanítónő visszaemlékezései szerint a nőszövetség 
többször meghívta Babos Sándor és Molnár Mária misszio-
náriusokat, Tavaszy Sándor teológiai tanárt. A változások 
után szerveződött újra a nőszövetség Gazda Benedekné 
tiszteletes asszony elnökletével. Bekapcsolódtak különböző 
gyűjtési akciókba: adakoztak a Református Teológia, a ko-
lozsvári Református Kollégium, a Lydia árvaház, öregott-
hon, a marosvásárhelyi börtönben fogvatatottak javára. 
Meghívták a káposztásszentmklósi nőszövetséget, a délutá-
ni istentisztelet alkalmával énekkel, szavalotokkal köszön-
tötték, a közös énektanulás után a templom előtti téren teá-
val, kaláccsal kínálták őket és a gyülekezet tagjait. Látoga-

tásuk emlékeként a vendégek egy kis perzsaszőnyeggel 
kedveskedtek, a nyárádkarácsoniak a viszontlátogatás so-
rán Hallelujah énekeskönyveket vittek. Támogatták a 
csucsai templom újjáépítését, meglátogatták és megajándé-
kozták a HIV-fertőzött  és a fogyatékos gyermekeket. Láto-
gatják a konferenciákat, megtartják a női világimanapot, há-
rom évvel ezelőtt ők szervezték a nyárádmenti nőszövetsé-
gek találkozóját. A beteglátogatásokat egyénileg végzik, tá-
mogatják a falu rászoruló embereit. Szeretnek énekelni, 
szeretnének még gyakrabban összejönni, beszélgetni, s 
érezni az összetartozást. Olvassák az Ethoszt, az Üzenetet, 
az idén több Mária és Márta Magazint rendeltek. Leginkább 
a bizonyságtételeket szeretik, a recepteket is kipróbálják. 
Tervezik, hogy énekeskönyv-borítókat varrnak, kicserélik a 
fehér és fekete gyászzászlókat. A tervek alapján fennma-
radni és tovább munkálkodni szeretne a nyárádkarácson-
folyfalvi nőszövetség.                                                       T.I. 

A somosdi nőszövetség 

Nyárádkarácsoni nőszövetség 
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   – Nehéz volt a döntés, hogy 
Erdély lesz az otthonod, ráadásul 
kezdetben falusi papné leszel? 
   – Én tulajdonképpen kolozsvári 
vagyok, ott születtem. A családom a 
háború után ment ki Budapestre, de 
egyrésze a rokonoknak itt maradt. 
Nagybátyámék a Farkas-utcában 
laktak, Andrásékkal szemben, innen az 
ismeretség. Mi gyakran jöttünk 
nagymamámmal látogatóba. Andrásék 
is mint fiatal fiúk a 60-as évektől 
kezdve igyekeztek útlevelet szerezni, 
így az ismeretség fennmaradt, alakult. 
Egyszer nálunk járt, s megkérdezte:  
– akarsz-e falusi papné lenni 
Erdélyben? Nem feleséget kérdezett. 
Én mondtam, hogy igen, miért ne? Az 
apai nagyapám is evangélikus lelkész 
volt. A kérvényt 1968-ban adtuk be, az 
engedélyt 1970-ben kaptuk meg. Az 
esküvőt Budapesten akartuk tartani, 
mert az András családjában nagy 
gyász volt, akkor halt meg a testvére, 
Máté. Mikor a vőlegény indulni akart az 
esküvőre, a Securitate emberei 
visszavették az útlevelét.Végül mi 
jöttünk Kolozsvárra, itt házasodtunk 
össze. 
   – Hová vitt papnénak? 
   – Egy mezőségi kis faluba, Detre-
hembe. Nagyon furcsa volt Budapest-
ről egy ilyen elzárt világba csöppenni. 
Az emberek kíváncsian figyeltek: 
ennek a papnénak biztosan valami 
baja van, nem normális, hogy 1970-
ben idejön Magyarországról.  
A családom is csodálkozott, de öröm 
volt bennük, hogyha  ők el is mentek, 
valaki közülük visszajön. 
   – Úgy érezted, hogy tulajdonképpen 
ide tartozol, ez a szülőfölded? 
   – Igen, bár Budapesten nőttem fel, 
de a család gyökerei ide nyúltak 
vissza. 
   – Milyen volt az élet Detrehemben? 
   – Egyszerűek voltak az életkörül-

mények, de az emberek nagyon 
kedvesek voltak. Jól éreztem magam, 
fiatalok és szerelmesek voltunk, semmi 
sem számított. 
   – Mint külföldi állampolgárnak, 
voltak-e nehézségeid? 
   – Elsősorban azért, mert nem 
ismertem a román nyelvet, de ez sem 
jelentett nagy akadályt, mert ahol 
szükség volt, András segített. Abban a 
közösségben, ahol éltem és dolgoztam 
csak magyarul beszéltünk. 
 Élelmiszervegyészként nem tudtam 
elhelyezkedni, letettem a kántor-
vizsgát, így a férjemmel együtt 
szolgáltunk. 
   – Detrehem után hogy fogadott a 
marosvásárhelyi gyülekezet? 
   – Kissé tartózkodva. Csiha Kálmán 
volt az elődünk, akit nagyon szerettek, 
de két év után elment a Szabadi útról. 
Gondolták, mi sem maradunk sokáig. 
Később feloldódott ez a feszültség, 
nagyon kedves segítőkész lett 
a  gondnok, presbitérium, gyülekezet. 
Nagy volt a lélekszám, ide tartozott 
Bese is, sok volt a munka, nehéz volt 
átfogni, megismerni az embereket. 
   – Az eltelt évtizedek alatt nem 
éreztél-e ellentmondást, vagy nagy 
különbséget a magaddal hozott és az 
itteni viselkedési szokások terén? 
   – Mi Budapesten úgy éltünk, mint 
erdélyi család, a barátaink is főleg 
közülük kerültek ki, ebben a szellem-
ben nőttem fel. Itt sokkal több meleg-
séget, figyelmet, gondoskodást tapasz-
taltam, mint Magyarországon. 
   – A tapasztalat azt mutatja, hogy a jó 
házasságok egyik feltétele a két fél 
családjának a hasonló értékrendje. 
Kellett-e neked ilyen téren enged-
ményeket tenni? 
   – Nem, mert a családjaink gondol-
kodásmódja, értékei nagyon hasonlóak 
voltak. Az én családom is hívő, 
templombajáró, keresztyén felfogású 
volt. Édesapám eltűnt a háborúban, 
nem ismertem.  
Nevelőapám katolikus, én evangélikus, 
a férjem családja református volt, de 
mindenki tiszteletben tartotta a másik 
hitét, meggyőződését. 
   – Vannak-e olyan gyermekkori 

élményeid, amelyek abba az irányba 
hatottak, hogy vállald az erdélyi papné 
nem könnyű hivatását? 
   – A lelkésznek, akinél konfirmáltam, 
voltak kapcsolatai itteni kollegáival, 
sokat beszélgettünk az ő helyzetükről 
édesanyámmal is. Nagy hatással volt 
rám a gimnáziumi zenetanárom, 
Domokos Pál Péter, akitől először 
hallottam a csángókról, s később aztán 
gyakran továbbítottam neki népdal-
gyűjtéseket. 
   – Kihasználtad a magyar útlevelet? 
   – Igen, a gyülekezetbe is gyakran 
hoztam gyógyszereket, kávét, piros-
paprikát. A vámosoktól való félelem, 
ami akkor belém ivódott, azóta sem 
tünt el. 
   – Sikerült-e a gyülekezetben 
nemcsak szolgálati, hanem baráti 
kapcsolatot is kialakítani? 
   – Nagyon sokat. Ezek a barátok 
mellettem maradtak azóta is, hogy 
özvegyen élek. Tizenöt éve meghalt 
András, de most is nagyon sok ember 
szeretettel fordul felém, nem felejtették 
el, hogy mi is sokat segítettünk, 
gyógyszerekkel, egy-egy magyar-
országi operáció megszervezésével. 
Annál furcsább, hogy lelkész-barátok, 
akikkel ugyancsak jóban voltunk, 
szinte családtagnak tekintettünk 
egyeseket, most elkerülnek. Én hála 
Istennek nem vagyok érzékeny 
természetű, a humorérzékem sem 
hagyott el. De azt tapasztalom, hogy a 
többi özvegy papnét még annyi 
figyelemre sem méltatják, mint engem. 
   – Azt hiszem, ez vonatkozik általá-
ban a nyugdijasokra, akikkel már nem 
érdemes kapcsolatot tartani, nincsenek 
benne az élet sodrában... 
   – Látod, ezért kellett volna a sok 
üresen álló gyülekezeti vendégház 
helyett nyugdijas otthonokat építeni, 
ahol együtt lehettek volna a volt 
kollegák, megoszthatták volna gondja-
ikat. Ha visszagondolok a fiatal 
éveinkre, a szomszédfalusi lelkész-
családokkal testvéri viszonyban vol-
tunk. Ismertük, figyelemmel követtük 
egymás gyermekeit, megosztottuk 
örömünket-bánatunkat. Nagyon sokat 

Istent félni és az embereken segíteni 
 

Rendhagyó özv. Dr. Juhász Andrásné Molnár Anna életútja. Többnyire 
olyan emberekről hallunk, akik Erdélyből Magyarország felé vették az 
útjukat, ő a fordított irányt választotta. Itt él 39 éve, 1993 óta özvegyen, 
lánya Budapesten, fia – folytatva a családi hagyományokat – 
lelkészként Háromszéken. 
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tanultam kedves szomszéd papnéktól, 
Gudor Éva nénitől, Bóné Margitkától.  
A mostani ismerősökkel, ha találko-
zunk az utcán, jó ha megis-merjük 
egymást. Ilyenkor örülök, hogy még 
nem vagyok olyan rossz állapotban, 
hogy ne ismerjenek rám. 
   – Nem gondolod, hogy ez az 
elhidegülés része egy általános 
értékválságnak? 
   – Pontosan ezt tapasztalom magam 
körül, csak annak örülök, hogy a 
gyermekeim az otthon tanultak szerint 
élnek. 
   – Látsz-e kiutat ebből a válságból? 
Szerinted, mik lehetnek azok az  
értékek, amelyek megszabják majd az 
új generációk életét? 
   – Én, emberileg nem látom a kiutat, 
csak azt tapasztalom, hogy az 
anyagiak mind nagyobb hangsúlyt 
kapnak, s az emberi kapcsolatokat is 
mindinkább ez határozza meg. 
Kiveszőben a bizalom, szeretet, 
egymásra figyelés. A mi generációnkra 
nem volt jellemző a pénz utáni hajsza, 
ha valamelyikünk nehézséggel küz-
dött, igyekeztünk segíteni, megosz-
tottuk amink volt. 
   – Melyek voltak életedben a 
legnehezebb időszakok? 
   – Mikor édesanyám beteg lett, nem 
sikerült pecsétet kapnom az útle-
velembe, hogy átléphessem a határt. 

Mire elintéződött, már haldoklott, nem 
tudtam beszélni vele. Másik ijesztő 
élményem az 1990-ben jött segélyszál-
lítmánnyal kapcsolatos. Egy teherautó-
nyi idegen embert ránk küldtek, 
fejszével betörték a templomajtót, fel 
akarták gyújtani a Szabadi úti parókiát, 
minket késsel fenyegettek, a “magyar 
papnét” akarták megölni. Kidobálták a 
kávét, kakaót, narancsot, beletaposták 
a sárba. Mi felajánlottuk az ortodox 
kollegának, hogy átadjuk a szállít-
mányt, de ő azt mondta, hogy 
nyugodtan akar aludni. Én a vendég 
holland házaspárral elmenekültem, a 
gyermekek Debrecenben a kollé-
giumban voltak. András lekileg 
összetörve maradt ott, a hívek védték. 
Rosszul lett, valószinűleg akkor 
kezdődött a későbbi betegsége. Többé 
már nem volt igazán jól, 1993-ban 
megoperálták Budapesten, én mellette 
voltam. A műtét után meglátogatták a 
gyermekek, s ő örömében agyvérzést 
kapott. Egyik beszélgetés alkalmával 
azt mondta: – Anikó, menj vissza, ne 
hagyd el azokat a jó embereket. Az 
volt az utolsó kívánsága, hogy itt 
Marosvásárhelyen temessék el. 
   – Meddig maradhattál még a 
paplakban? 
   – Három hónap után kiköltöztem 
ebbe a tömbházlakásba, ahol most is 
lakom. Zoltán fiam akkor készült a 

Teológiára, de tele volt elkeseredéssel, 
kétségekkel, a lányom érettségizett. Mi 
soha nem erőltettük a papi pályára, 
saját döntése volt. Rendkivüli nagy 
öröm, amikor a fiam a gyülekezeti 
munkáját igyekszik úgy végezni, ahogy 
az apja. Olyan dolgokat is megfigyelt 
az életünkben, amire én már nem is 
emlékszem, de neki fontosak voltak. 
Valóban nem intelmekkel és bizta-
tással, hanem példaadással nevel az 
ember. 
   – Gondolom, neked nagy ajándék 
Istentől, látni a gyermekeid életében, 
hogy ugyanazokat az erkölcsi 
értékeket viszik tovább, amelyeket 
otthon láttak? 
   – Igen, ez nagyon nagy öröm. A 
lányom is kamatoztatja a tőlünk tanul-
takat, az embereken való segítést, ami 
Budapesten nem magától értetődő. Én 
is a nagymamámtól tanultam, hogy 
féljem az Istent és segítsem az embe-
reket. Ezt láttam a férjem családjában, 
ezt gyakoroltam én is. Most már 
beszűkültek a lehetőségek, de nem 
szüntek meg, akiket Isten az utamba 
hoz, azokat felkarolom. Ő mindig 
bőven kipótolja, amit másokra fordítok, 
s a szeretetet, amivel mi a gyülekezet 
felé fordultunk, most is visszakapom. 
                                        
                               Tatár Mihályné 
 

      
   Mit jelent anyatársnak lenni? – én ezen mostanig nem is gondol-
kodtam. Míg összeállt a mondanivalóm, jöttem rá, hogy róla írni 
sokkal nehezebb, mint valójában anyatársnak lenni. Sokan semle-
ges szerepnek tartják, de ebben összetevőként jelen van az édes-
anya, anyós, nagymama is. 

   Mint édesanyát, a leányaim párválasztásakor és férjhezmenetelük után egy békés nyugalom töltött el, amit a Gondviselő-
nek köszönhetek, hogy hittel fogadtam el mindent, és Isten kegyelmére bízhattam gyermekeimet. 
   Sajnos egyedül neveltem fel gyermekeimet, édesapjuk korai halála miatt félcsaládban nőttek fel leányaim.  
   Mint anyóst, soha nem foglalkoztatott az, hogy én milyen anyós akarok lenni. Mindig azt teszem, amit tennem kell, s in-
kább humorral fogom fel az anyós szerepet, hisz Arany János szerint is „a humor a halandó létünk cukrozott epéje.”  
   Mint nagymama, az unokák érkezésével én újraéltem az anyaságot, csak nem azzal a feladattal, felelősséggel és kötele-
zettséggel, mint annak idején fiatal gyakorló édesanyaként. Igyekszem unokáimnak személyválogatás nélkül nagymamája 
lenni. 
   Ezek után az anyatárs szerepről azt írhatom, hogy az jött spontán módon, magától. Az anyatárs szerepet nem szereplés-
ként értelmezem, hanem alkalmazkodásnak, egymás másságának elfogadásaként. 
   Az anyatárs szerep két különböző, más életvitelű, más elvet valló család találkozásának függvénye. Ha gyermekeink két 
különböző családból jöttek, hozták magukkal annak értékrendszerét, erkölcsi magatartását, szokását, s ezt azon szülőktől 
örökölték, tanulták, akik egybekelésük után anya- és apatársak lesznek.  
   Az anyatársaknak együtt kell szolgálniuk a békességet, az egyetértést, a kölcsönös tiszteletet és a családi összefogást. 
Ha együtt jelen tudnak lenni családi eseményeken, ha munkájuk alkalmával egymásra tudnak figyelni, ugyanabba az irány-
ba tudnak nézni, akkor ez tartós közösségformáló erő lehet, és ez a társadalomnak és a családnak a javát szolgálja. Ezt 
próbálom én is elősegíteni. 
   Soha nem elemzem az anyatárs szerepemet, ez is maradjon a kis lépések művészete ezután is nekem. 
   Nem volt bennem soha versengésre törekvés, sértő szándék, természetesen teszem, amit tennem kell, de ha mégis ki-
sebb-nagyobb botlásokat követtem el, az nem volt tudatos részemről és gondolom, hogy anyatársaim szívében sem ma-
radt neheztelés. 
 
                                                                                                                                                                        Bardóczi Anikó 

Szerepeink és küldetésünk (14.) 

           Az anyatárs 
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  Lépten-nyomon halljuk, hogy napja-
inkban a hagyományos, klasszikusnak 
számító értékek válsága tapasztalható. 
A globalizáció begyűrűzött a mi vidé-
künkre is, és magával hozta mindazt a 
szubkultúrát, amely idegen volt a mi 
közösségeink számára – és itt elsősor-
ban a vidéki közösségről beszélek, hi-
szen azt ismerem. 
   Hajdan, a hatvanas évek közepe tá-
ján friss tanári oklevéllel a zsebemben 
kerültem Szentdemeterre. A faluközös-
ség akkor még aránylag egységes, ha-
gyományos erkölcsi értékrend szerint 
élt, amelynek egyik alapkövét a vallás 
jelentette. A falu lakossága szinte telje-
sen hithű katolikus volt. Az akkori plé-
bánost nagyra becsülték, és szigorú 
erkölcsi elvárásait tiszteletben tartot-
ták. A másik erkölcsi értékőrző a kö-
zösség maga volt, amely értékrendjé-
vel szigorúan megítélte azokat, aki vé-
tettek a bevett szokások ellen. Az isko-
la által közvetített értékek a korabeli 
társadalom elvárásait tükrözték, de 
konfliktushelyzet az értékítéletek kap-
csán soha nem alakult ki az iskola és a 
faluközösség között, hiszen a tanerők 
többségének otthoni értékrendje szár-
mazásuk, neveltetésük következtében 
beleillett a közösség értékítéletébe. A 
pedagógusi munkát hivatásnak fogták 
fel, élt bennük a hajdani falusi tanítók 
közösséget szolgáló feladatvállalása, – 
nagy többségük tanítói végzettséggel 
rendelkezett, és valamelyik híres, régi 
tanítóképzőben készült fel hivatására. 
A falu lámpásai kívántak lenni, más 
kérdés, hogy a hatalom és a körülmé-
nyek által meghatározott elvárások so-
kuknál belső konfliktusokhoz vezettek, 
amelyek végül meglehetősen korán 
felőrölték egészségüket, belső egyen-
súlyukat. De a falu életébe tevékenyen 
bekapcsolódtak. Szervezték a sport- 
és a művelődési életét. Műkedvelő 
színjátszó csoportot hoztak létre a tan-
testület tagjaiból, de vezették a falusi 
fiatalok, az iskolások színjátszó cso-
portját, irányították, tanították az isko-
lások néptánc-együttesét. Az iskolá-
sokból népi zenekart toboroztak, meg-
tanították hangszereken játszani őket. 
Irodalmi esteket, műsoros farsangi bált 
szerveztek, az ifjúság számára klubot 
működtettek, irányították és szervezték 
a falu sportéletét. Minden héten volt 
valamilyen rendezvény, amelyen a falu 
lakossága egy emberként vett részt, a 
kis művelődési otthonban ilyenkor min-
dig teltház volt. Mozielőadások ritkán 
voltak, az első televíziókészülékek 

csak a hatvanas évek végén jelentek 
meg a faluban. Az elsőt az iskola szá-
mára vásároltuk a tantestület színját-
szó körének bevételéből. Az iskola és 
a falu könyvárának több száz olvasója 
volt, öröm volt irodalmat tanítani, mert 
a diákok nagy többsége szenvedéllyel 
olvasott, különösen a téli időszakban. 
Ősszel és tavasszal sokukat a háztáji 
gazdaság művelése is lefoglalta, de az 
iskolából nem hiányoztak. Ismeretlen 
fogalom volt a lógás.  
   Visszagondolva életem ott töltött 
majdnem 10 évére, szinte idillinek ér-
zem, pedig a külvilággal való kapcsolat 
szinte lehetetlen volt, Kend felé mint-
egy 3 km-t, Gyulakuta felé pedig jó 
másfél km-t a mezőn keresztül kellett 
gyalogolni, hogy a legközelebbi autó-
buszt vagy vonatállomást elérjék az 
emberek. A falu központjában lábszár-
középig érő latyakos sár fogadta a lá-
togatót, alig lehetett kikerülni. Gépko-
csi alig vagy egyáltalán nem volt akko-
riban. Telefon egy sem volt a faluban. 
És mégis az emberek értelmes életet 
éltek ebben a bezártságban. A nyolca-
dikat végzett tanulók döntő többsége 
tovább folytatta tanulmányait középis-
kolában vagy szakiskolában. Ebben a 
zárt világban igazi értékek uralkodtak. 
   Jó pár évvel ezelőtt, karácsony má-
sodnapján, műkedvelő színjátszó cso-
portommal felkerestem ifjúságom haj-
dani színhelyét. Emlékeztem még a 
zsúfolásig megtelt művelődési otthon 
forró hangulatú előadásaira.  Izgalom-
mal telve vártam a találkozást szép 
emlékeim falujával. Reméltem, hogy a 
nevem, az ott eltöltött évek emléke 
még él közöttük, bár közben eltelt több 
mint 20 év.  
   Mit mondjak?!  Nagy volt a csalódá-
som. A művelődési házat közben fel-
újították, megnagyobbították, de hiába 
égett a tűz, a hideg szembecsapott a 
belépővel. Felállítottuk a díszleteket, 
dideregve vártuk a közönséget. Aztán 
összegyűlt mintegy 15 néző, és én le-
lombozódva, illúzióvesztetten adtam 
jelt a kezdésre. Társulatom dicséretére 
legyen mondva, tisztességesen leját-
szották a darabot.  
   Elgondolkoztam, vajon mi történhe-
tett ezzel a faluval, amely hajdan any-
nyira fogékony volt a kultúrára. Mivel 
magyarázhatnám a közönyt? Aztán 
arra gondoltam, nem volt elég haté-
kony a mozgósítás. Túlságosan hideg 
volt, vagy valami jó műsor ment a tele-
vízióban. Vagy annyira pénzszűkében 
vannak az emberek, hogy nem tudnak 

kiadni néhány lejt egy előadásért? 
   Egyszeri eset, nem szabad általáno-
sítanom. Nem is tenném, de sajnos, 
tapasztalataim más falvakban is ha-
sonlóak voltak, ha nem is ennyire 
szembeszökően.  
   Erdőszentgyörgyön korábban színes 
és magas színvonalú művelődési élet 
zajlott. Napjainkban magam próbálok 
tüzet szítani a parázsból, amely igény-
ként ott szundít az emberek lelkében. 
És van némi visszajelzés, hogy kell az 
igényes kultúra, de hatalmas tömege-
ket nem képes megmozdítani. A szer-
vezőnek mindig izgulnia kell, ha egy-
egy színházi előadást vagy valami 
mást szervez, hogy vajon bejön-e a 
közönség? A színháznak megéri-e a 
vidéki kiszállás? És csüggedten mond 
le a következő próbálkozásról, mert 
alig 20-30 néző lézeng a hatalmas, 
több száz férőhelyes teremben. Miköz-
ben a diszkók villogó sötétjében fülsi-
ketítő gépzenére tombol a fiatalok tö-
mege.  
   Mit mondhatunk mindezek után. 
Igen, értékválság van. Kelendő a mű-
zene, a csillogó-villogó bóvli, a brutali-
tás, a trágárság, a libertinizmus, ame-
lyet összetévesztünk a liberalizmussal. 
A szabadosság a szabadság helyett, a 
prostitúció, a szex a szerelem helyett, 
az olcsó siker, a becsületes munka he-
lyett, a pénz utáni könyörtelen hajsza. 
A minél többet bírás ördöge szállja 
meg az embereket. Az önzetlenség 
helyett a könyörtelenség, a szeretet 
helyett a közöny és a gyűlölködés mo-
rálja válik uralkodóvá a szemünk láttá-
ra. És még sorolhatnám az elrettentő 
jelenségeket, amelyek mind azt sugall-
ják, a hagyományos értékek válságát 
éljük. 
   Kétségtelen, az értékek válságának 
szindrómája felfedezhető a mai közös-
ségek életében. De kérdem én, a ko-
rábbi társadalmak életében nem talál-
tunk-e hasonló jelenségeket? Az iroda-
lom, a művészet a tanú rá, hogy akkor 
is létezett a bűn, a gyalázatos emberi 
megnyilvánulás, csak a híre nem jutott 
el olyan gyorsan a közösséghez. 
Mondhatnám azt, nem vált olyan gyor-
san „közkinccsé”, mint ma, a modern 
médiának köszönhetően. Nem vált kö-
vetendő példává, hanem sokkal inkább 
megvetés, elutasítás övezte. De vajon, 
ma a józan, megfontolt emberi gondol-
kodás nem utasítja el ezeket éppen 
olyan erőteljesen, mint korábban? 
   Gondolom, a válasz egyértelműen: 
igen.  

Értékválság vagy értékváltás? 
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   Csodálkozunk néha, hogy a fiatalok 
másfajta zenéért, művészetért lelke-
sednek, másképpen mulatnak, más-
képpen szórakoznak, sokkal nyitottab-
bak, szabadabb, jobb életet kívánnak 
maguknak. Nézzünk magunkba, mi 
nem ugyanígy lázadoztunk szüleink 
értékrendje ellen? Nem hallottuk a 
rosszalló fejcsóválás mellett elhangzó 
értékítéletet: „Ezek a mai fiatalok! Bez-
zeg, a mi időnkben!” 
   Az erényes és bűnös emberi maga-
tartás minden korban együtt létezett, 
voltak korok, nem is egyszer és nem is 
olyan régen, amikor gonoszság tör-
vényerőre emelkedett, sajnos. Egyik 
kor előttünk járó nemzedéke sem volt 
kevésbé erényes, erkölcsös vagy eré-
nyesebb, erkölcsösebb, mint a mi ko-
runk nemzedékei.  
   És a művészetekre is ez jellemző. Az 
örök értékek ma is értékek maradnak, 
még ha nem is vonzanak nagy töme-
geket. De gondoljuk végig, vajon min-
den korban az igazi elit kultúra töme-
ges népszerűségnek örvendett. Ko-
rántsem.  
   Fogadjuk el, hogy minden korszak 
valami újat hoz a kultúrába. Valami 
más iránt lelkesedik, valami szokatlan-

nal próbálkozik, ami aztán vagy bevá-
lik, vagy csak múló divat marad. Tehát 
nem beszélnék értékválságról, hanem 
inkább értékváltozásról. 
   Az erkölcsi értékek terén talán be-
szélhetünk arról, hogy fellazultak a régi 
kötöttségek, de itt sem mondanám azt, 
hogy a mai ifjúság erkölcsi normái ke-
vésbé lennének erkölcsösek, mint elő-
deiké. Azt mondanám inkább, hogy 
másképp erkölcsösek. Mindaddig, 
amíg felelősen gondolkodnak család-
jukról, szeretteikről, közösségükről, né-
pükről, és felelősen is cselekszenek 
ezekért, nem beszélhetünk erkölcsi 
értékválságról, és főleg nem általáno-
síthatunk. Az értékválság csak az 
egyének szintjén érvényes. 
   Azt azonban kijelenthetjük, hogy a 
modern kommunikációs társadalom-
ban az információk gyors és szabad 
áramlásának korában fennáll a ve-
szély, hogy a fiatal, mindenre fogékony 
lélek olyan hatások alá kerül, amelyek 
rossz irányba térítik a fejlődését, gon-
dolkodását, és amelyeknek következ-
tében tragikus fordulatot vehet élete. A 
társadalomnak ezt kell minden eszköz-
zel megakadályoznia. És itt lép be a 
nevelés szerepe. Nagyon sok múlik 

azon, milyen értékeket tudunk elfogad-
tatni a fiataljainkkal. Ne felejtsük el, 
hogy egyik nagyon fontos fogódzó az 
ember életében: a hit. A vallásos neve-
lés célja az Istenbe vetett hit, amely 
eligazítja lépteiben a bizonytalankodó, 
tévelygő lelket. Az isteni szeretet, a 
keresztyén hit által hirdetett erkölcsi 
normák szellemében élni, elfogadva és 
szeretve embertársamat, ez lehet 
egyik fontos pillére az erkölcsös élet-
nek. 
   A nevelés mellett az sem elhanya-
golható, hogy tudunk-e biztos célt, 
megélhetést, távlatot teremteni a min-
denkori fiatalok számára. A létbizony-
talanság a legnagyobb ellensége min-
den jó szándéknak. Ha beköszöntene 
a becsületes munkára épülő, elfogad-
ható anyagi jólétet és biztonságot nyúj-
tó világ, akkor bizonyára jutna erő és 
energia a mindenfajta értékek méltó 
megbecsülésére, pártolásra, és az Is-
tennek tetsző, keresztyéni életre. 
   Ezen kell munkálkodnia mindenkinek 
a maga területén, ha a mindenkori ér-
tékekért aggódik, és tenni akar érvé-
nyesülésükért. 
                                                                                                    
                               Kovrig Magdolna 

● A Marosi Egyházmegye Nőszövetsé-
gének elnöksége, egyeztetve a gyüle-
kezetekkel, elkészítette a 2009. évi 
konferenciák programját. Eszerint má-
jus 9-én a galambodi, május 16-án a 
koronkai, június 6-án a ludastelepi és 
június 7-én a teremiújfalusi gyülekezet 
lesz házigazdája a körzeti konferenci-
áknak. A konferenciákat lelkészfelesé-
gek és nőszövetségi elnöknők számára 
szervezett kistalálkozók előzték meg: 
február 20-án a Felső-Marosmente és 
Mezőség képviselői Maroskeresztúron, 
március 8-án az Alsó-Marosmente kép-
viselői Marosbogáton találkoztak. 
● Minden március első péntekén meg-
rendezésre kerülő Női Világimanap idei 
programját a Pápua Új-Guineában élő 
asszonyok állították össze. Alapgondo-
lata az 1. Kor. 12, 12-ben olvasható 
igevers: „Mert amiképpen a test egy, és 
sok tagja van, az egy testnek tagjai pe-
dig, noha sokan vannak, mind egy test, 
azonképpen a Krisztus is.” 
A nőszövetségek kiskörzetes világ-
imanapi alkalmat tartottak egyházme-
gyénk több gyülekezetében, így az al-
sóvárosi, somosdi, maroskeresztúri, 
marosludasi, marosszentkirályi gyüle-
kezetekben. 

Döbbenet 
   
     Néha az ember kénytelen megáll-
ni és elgondolkodni eseményeken, 
történéseken, kénytelenek vagyunk 
véleményt alkotni, állást foglalni.  Én 
is ezt tettem mindjárt az év elején.  A 
nagy karácsonyi forgatagban a há-
rom világszép leányom úgy eljátszot-
ta a személyazonossági igazolványo-
mat, hogy sehol sem bukkantunk a 
nyomára. Nosza, el is indultam, hogy 
újat csináltassak. Elmentem a rendőr-
ségre, s gondoltam körülnézek, elol-
vasom a hirdetőtáblán levő közlemé-
nyeket. Személyazonossági igazol-
ványt a következő okokból állítanak 
ki: érvényességének lejárta, a családi 
állapot megváltozása, az okirat meg-
semmisülése, nem és kinézet meg-
változása esetén. 
    „Hova vetemedtél/ hova vetemed-
tél/ szivárvány havasról?” (Szilágyi 
Domokos) Én azt hittem, felnőttként 
már semmin sem fogok csodálkozni, 
de most álltam, és többször is elol-
vastam az utolsó mondatot. Nem az 
arcvonások megváltozásának lehető-
ségén csodálkoztam el, hanem azon, 
hogy a nem megváltoztathatósága 

ezek szerint törvény adta lehetősége 
minden állampolgárnak. 
   Szép utat jártunk végig, mondha-
tom. Elindultunk az Éden kertjéből 
Isten képmásaként, csodálatos lehe-
tőségekkel megáldva, de győzött az 
engedetlenség, aztán az irigység, 
aminek a vége gyilkosság lett, majd 
fölírtuk a nevünket a Bábel tornyára, 
mert dicsőségre vágytunk, bálványo-
kat készítettünk magunknak. Közben 
folyton emberi jogainkra hivatkozunk, 
önigazolásképpen: az egyneműek 
házasságkötésének jogára, a művi 
terméketlenné tételhez való jogra, a 
kíméletes halálhoz való jogra. És 
íme: az ember maga döntheti el, 
hogy milyen nemet választ, vagy me-
lyik neműre akarja változtatni magát.  
   Mégsem volt jó elcserélni az Isten-
től kapott  lehetőségeinket ezekre  a 
szabados emberi jogokra.  De talán 
nem késő. Van még egy esélyünk, 
Isten Krisztusban felkínálta mindany-
nyiunk számára újjáteremtő kegyel-
mét, és az  örökéletet. Gondolkod-
junk el, tegyük mérlegre az életünket, 
ezt az egész teremtett világot, jól van 
ez így? S azon is gondolkodjunk el, 
mit tehetünk érte? 
                            Kali-Sármási Tünde 
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Az életet mentő kereszt 
 
Valamikor régen halálra ítéltek egy keresztyént, 
Krisztusban való hitéért. „Megkegyelmezünk ne-
ked – mondták –, ha egyetlen egyenes vágással 
sikerül kivágnod egy keresztet.” Az elítélt megol-
dotta a lehetetlennek tűnő feladatot, s a kereszt 
megmentette az életét. 
 
A mellékelt ábra szerint te is elkészítheted.  
 
Végül a papírmaradékokból, az alsó ábrán lát-
ható, következő figurákat kapod: 
 
1. Kereszt 
2. Golgota sziklája 
3. Keresztre függesztett tábla 
4. Dárda 
5. A sorsvetés kockái 
6. A lator, aki elfordult Jézustól 
7. A lator, aki Jézus felé fordult 
 
A kapott figurákat ragaszd fel egy keményebb 
kartonra és színezd ki. 

VÍZ   
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 

 
GŐZ 

JÉG  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

GŐZ 

Egy kis fejtörő 

Egyszerre csak egy betűt szabad 
kicserélni, de úgy, hogy ismét értel-
mes szót kapj. Hány lépéssel tudsz 
a VÍZ-től, illetve a JÉG-től a GŐZ-
höz eljutni? 
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   Nehéz felelni a kérdésre: a 
család, az iskola, az egy-
ház… Az idők folyamán a 
hangsúly hol az egyikre, hol a 
másikra került. Régebb egy-
egy csínytevés során azt 
kérdezték a gyermektől: erre 
tanítottak otthon? És nagy 
szégyen volt a neveletlenség. 
Később, az előző rendszer-
ben, az iskola feladatát tolta 
előbbre. Így módosult a 
kérdés: ezt tanítják nektek az 

iskolában? És valóban, ha egy cse-
mete rossz fát tett a tűzre, nem a 
szüleihez mentek panaszra, hanem az 
iskolát keresték fel. A nevelésben 
betöltött szerepet bizonyítják azok a 
hazai és külföldi híres iskolák, 
amelyek sajátos nevelési hagyománya 
olyan szilárd jellemű egyéniségek 
generációit nevelte fel, akik életük 
végéig elismerten megállták helyüket 
úgy emberileg, mint szakmailag. 
   A ezredforduló felforgatta nemcsak 
a rendszert, a társadalmat, hanem a 
megszokott rendet, a családot, az 
értékeket, a mentalitást, az erkölcsöt 
is, mindent. A megváltozott munkaidő, 
a felgyorsult életforma, a rohanás 
jelentősen csökkentette a családok 
szabadidejét. Bár a megváltozott élet-
forma sok újfajta gondot hozott a 
családok életébe, egyik legfontosabb 
feladata mégis a nevelés maradt. A 
szülők igyekeznek, a nagyszülők be-
segítenek, hogy a felgyorsult iramban 
mindazt, amire a gyermeknek szük-
sége van, biztosítani tudják. A ro-
hanásában fontos dolgok maradnak el 
a nevelés terén. A meghitt beszélge-
tések felszínre kellene hozzák a gyer-
mek megoldatlan gondjait. A gon-
dolatait, véleményét, igényeit, álmait, 

érdeklődését így lehet megismerni, 
terelgetni, javítgatni, igazgatni. A 
szoros környezetéhez, saját szemé-
lyéhez kapcsolódó feladatok, mint az 
öltözködés, ruháinak, játékainak rend-
ben tartása, cipőfűzés, köszönés (!), 
evés, a szép, helyes beszéd, a tisz-
teletadás és még sok annyi más, mind 
az otthon feladata lenne. A munkához 
való viszonyát házi feladatai elkészí-
tésével lehet megismerni. Munkája, 
feladatai iránti érdeklődésünk őt is 
ösztönzi. A szabadidő valóban keve-
sebb, dönthessen, hogyan töltse, de 
ne csak a TV vagy a számítógép 
fogságát jelentse. A válogatás nélkül 
feléje áramló, sokszor kétes értékű, 
romboló hatású információ éretlen-
sége réven megterhelő, téves fogal-
mak kialakulását eredményezheti. 
Ugyanez érvényes az ilyenfajta olvas-
mányokra, képes folyóiratokra is. Köz-
tudott, hogy az ifjúságnak mindig kel-
lenek modellek, de vigyázzunk hon-
nan választja őket. Ha rosszul választ, 
nem a sebtében kimondott tiltás, 
hanem a türelmes megbeszélés, ki-
fogásunk alapos indoklása késztesse 
jobb belátásra. A játékok megválasz-
tásával  magát  a játszást  is 
meghatározzuk. Puskával, harckoc-
sival, katonákkal csak ölni, rombolni, 
háborúzni lehet. A kedvenc zenéje, 
szórakozása, barátai, érdeklődése, 
erkölcsi érése is a család szerető fi-
gyelmét igényli. Legyen a tiszteletadás 
kötelessége, amit következetesen vár-
junk is el tőle. Közös séták során 
érdemes megmutatni a történelmi, 
építészeti, kulturális nevezetes-
ségeket. Legyen büszke rájuk, mert 
szülővárosa értékeit képviselik. A 
városon kívül is tehetjük ugyanezt, 
hiszen Erdély messze földön híres, és 

sokszor mi magunk sem tudjuk, 
milyen kincs tulajdonosai vagyunk. 
   Az otthon után az iskola az, amely a 
legnagyobb mértékben vesz részt, 
vagy részt kellene vegyen a gyermek 
nevelésében. Nos, az iskola szerepe 
sokat változott. Amíg a társadalom 
értékelte az itt folyó munkát, gon-
doskodva az anyagi feltételek biz-
tosításáról is, egységes követelmé-
nyrendszere, rendszabálya megkérdő-
jelezhetetlen volt. A család és az 
iskola együtt nevelt.    
   A változás a rosszul értelmezett sza-
badság szelét fújta meg az iskolák-
ban.  A szabályokat sokszor, sajnos, a 
szülők találják túl szigorúnak. Sajnos, 
gyakori jelenséggé vált, hogy a média 
lejárató kampányt szervez iskolák, 
pedagógusok, rendszabályok ellen. Ez 
olaj a tűzre. Aztán ide tartozik még a 
közösség, baráti kör, egyéni olvas-
mányok jó vagy rossz hatása is. 
   Összegezve: napjaink agyonszerve-
zett, zsúfolt feladathalmaza egyaránt 
terhel szülőt, gyermeket. A nevelés 
segítségért kiált, de kevesen mentik. 
Megdöbbentő, ha egy gyerek illetlenül 
viselkedik. Ilyenkor egymásra mutogat 
család és iskola, majd közösen a 
média ellen fordulnak. Ki nevel?  Kié a 
felelősség? A társadalomban minden-
kié kellene legyen, de az első lépése-
ket, majd a következetes, kitartó, 
támogató, felelősségteljes odafi-
gyelést és munkát a család hivatott 
megtenni.  Itt viszont, egy nagy leve-
gővétellel azt is ki kell mondjuk, hogy 
a modell elsősorban mi, felnőttek 
vagyunk. Mert nem csak szóval, intel-
mekkel, jóakarattal, hanem példamu-
tatásunkkal, egész lényünkkel ne-
velünk! 
                                              Páll Irén 

 
 

Ki neveli manapság a gyermeket? 

* 2009. január 9-én került sor a proMissio Egyesület közgyűlésére.  Rövid áhítattal kezdődött, 
majd az elmúlt év eseményeiről szóló beszámolókkal folytatódott.  Gazdag és színes évet zárt az 
egyesület, sokféle területen munkálkodott. A Mária és Márta Magazin szerkesztése nem lankadt, 

amit az is sarkall, hogy egyre többen és egyre nagyobb érdeklődéssel várják a lapot. Ünnepi előkészületnek is beillett az a két találkozó, 
amelyet a 2007-es Nőszövetségi Munkatársképző résztvevőinek tartottak húsvét előtt és az adventi időszakban.  A nyár folyamán is min-
den hónapra jutott egy-egy nagyobb program. Június végén a csapat egy része a Nőszövetségi Munkatársképző keretében munkálko-
dott Jódratosnyán, júliusban egy másik csoport a Félsziget Fesztiválon volt jelen sátorral, augusztusban pedig az öregek szabadidős te-
vékenységének lehetőségeiről tartottak nemzetközi képzést az érdeklődőknek.  
   Borsos Melinda elnök Istennek adott hálát a megvalósításokért és megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak ezeknek a 
programoknak a megszervezéséhez és levezetéséhez.  
   A beszámolókat szeretetvendégség követte, majd a különböző javaslatok alapján elkészült a 2009-es tevékenységi terv: új programok 
mellett a tavalyiak némelyike az idén is folytatódik. Az egyesület a Mária és Márta Magazin vidéki olvasóival való találkozók szervezését 
tervezi. (Demeter Imola Zsuzsanna) 
* Február 6-án, a Marosi Egyházmegye tanácstermében, visszajelző találkozón számoltak be tevékenységükről azok az asszonyok, akik 
a proMissio Egyesület által szervezett munkatársképzőn vettek részt az elmúlt évben. Gáll József iskolalelkész Lukács 10. része alapján 
tartott áhítatát őszinte beszélgetés követte: örömökről, kudarcokról, akadályokról, melyek a közösségi munkában jelentkeznek. A találko-
zó szeretetvendégséggel ért véget. Az asszonyok által megterített asztalról nem hiányzott a farsangi csöröge és szemes főtt kukorica 
sem.  
* Az idén harmadszorra szervez munkatársképzőt a proMissio Egyesület 2009. június 29 – július 3 között Jódratosnyán, melyre nőszö-
vetségben tevékenykedő asszonyok jelentkezését várják. A bejelentkezési lapok felől május elseje után lehet érdeklődni az egyházköz-
ségek lelkipásztorainál, nőszövetségi elnökeinél, vagy az Esperesi Hivatal 0265-214975-ös telefonszámán. 
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András-kereszt  András a tizenkét tanítvány egyike 
volt, aki a monda szerint eljutott egészen a Volgáig 
(ezért Oroszország védőszentje), visszatértében pe-
dig megalapította a bizánci egyházat. Ferdén össze-

rótt keresztre feszítve végezték ki. A modernkori közleke-
désben az András-keresztet a vasúti átkelő jelölésére hasz-
nálják. 

 
Gamma kereszt  Négy derékszög (négy görög G = 
gamma betű) együttes rajza képezi ezt a keresztet. 
Mint a derékszög (vinkli), olyan egyenes és igaz Jé-
zus Krisztus minden irányba, s aki ezt vállalja, an-

nak szenvednie kell. (Zsolt. 34, 20) 
 
Gombos kereszt  A középkori eredetű (XI-XII. szá-
zad) kereszt szárainak végén körök, vagy lóhere-
íves formák vannak. Nemcsak jelképként, hanem 
templomok, ablakkeretek építészeti szerkezeteként 

is alkalmazták. 
 
Görög kereszt  A II. századtól használatos. Egyen-
lő szárai a világ négy égtája felé mutatnak, és ez 
arra utal, hogy Jézus Krisztus is így öleli át az 
egész világot az Ő kegyelmével. 

 
Jeruzsálemi kereszt  A XI-XII. század folyamán a 
nyugati keresztyének többször is háborút indítot-
tak a mohamedánok által elfoglalt Szentföld fel-
szabadítására. A keresztes hadjáratban, 1217-ben 
II. Endre magyar király is részt vett. A keresztes 

lovagok ezt a vörös színű keresztjelet viselték jobb vállukon 
és fegyverzetükön. Az öt kereszt Jézus öt sebére emlékez-
tet. 

 
Kelta kereszt  A kelta-ír keresztyén kultúrkör terüle-
tén alakult ki a VII-VIII. században. A kör a világot 
jelképezi, amit az égtájakat jelentő kereszt oszt négy 
részre. A kör az örökkévalóságot is jelöli, amelynek 
nincs kezdete és vége, és a melynek értelmet és tar-

talmat a középpontban levő Krisztus ad. De a kör és kereszt 
Krisztusnak a gyülekezetben való jelenlétét is hirdeti. 

 
Keresztszárú kereszt Ez a kereszt a XII. század-
ban tűnik fel az egyházművészetben. A négy égtáj 

felé mutató keresztek Istennek az egész világ felé kiáradó 
szeretetét, megbékélő kegyelmét szemléltetik. 

 
Kettős és hármas kereszt  A X-XI. századtól 
ismeretesek. Mindkét kereszt egyházi tisztséget 
jelöl. A kettős kereszt (Lotharingiai kereszt) érse-
ki, pátriárkai szimbólum. A hármas kereszt 
(apostoli kereszt) a pápai tisztség jelképe. A ket-

tős kereszt magyar vonatkozásban először III, Béla (1172-
1196) pénzein, illetve IV. Béla (1235-1270) pecsétjén jelent-
kezik. Ez a kereszt szerepel a magyar országcímerben is. 

 
Kopt kereszt  Régi egyiptomi eredetű szimbólum. 
Keresztyén jelentést a II. században kapott a kopt 
egyházban. Az egyiptomi kopt őskeresztyén egyház-
nak jelenleg kb. 8 millió tagja van. A kopt kereszt azt 

jelenti:Krisztus az élet, az örökélet, az örökkévalóság. 
 

Latin kereszt  A keresztnek ezt a formáját a kons-
tantinápolyi zsinat kanonizálta 692-ben. Krisztus ér-
tünk vállalt szenvedésére, halálára, győzelmére utal. 
A vízszintes szár a földi életet ábrázolja, a megnyúj-
tott függőleges szár pedig azt jelenti, hogy Jézus 

Krisztus a mennyből a föld legmélyebb pontjáig szállott alá, 
hogy megnyissa az utat az üdvösségbe. 

 
Lator kereszt  Nevezik még Antonius-keresztnek, 
Augustinus-keresztnek, illetve a görög T (tau) betű 
alapján Tau-keresztnek is. A Jézus Krisztus gonosz-
tevőnek tett golgotai ígérete alapján ez a kereszt a 

megkegyelmezés, a megőrzés, a megtartatás jelképe lett. 
 

Liliomos kereszt  A XII. században alakult ki, és 
főleg a francia egyházművészetben volt használa-
tos. A mennyei életet, a tiszta, isteni szeretetet 
szimbolizálja.  
 
Máltai kereszt  Ez a kereszt a VI. században jele-
nik meg először, amely tulajdonképpen egy nyolc-
szögű kereszt, amit a központban találkozó csilla-
gok alkotnak. A nyolc csúcs a nyolc boldogságot 

jelenti. A Johannita, majd a Máltai lovagrend kereszt-
formája lett. 
 

Orosz kereszt Lázár-keresztnek is nevezik. Az alsó 
ferde vonal Andrásnak, a keleti egyház szentjének 
mártíromságára emlékeztet. De ennek a keresztnek 
van egy másik értelmezése is: a fő vízszintes kar 
mellett a két kisebb szár a Krisztussal megfeszített 

két gonosztevőt jelenti, az egyenes a Krisztushoz tért, a fer-
de a tőle elfordult gonosztevőt. 
 

Péter-kereszt Péter apostol Jézus egykori tanítvá-
nya 44-ben megalapította Rómában az első keresz-
tyén gyülekezetet. A Néró császár uralkodása alatti 
keresztyénüldözések áldozata lett. A hagyomány 
szerint fejjel lefele feszítették keresztre. Ezt a szim-

bólumot a jelenkori sátánista mozgalom kisajátította magá-
nak. 

 
Talpas kereszt  A hagyomány szerint Nagy Kons-
tantin római császár anyja, Iréne császárnő 335-
ben Jeruzsálemben megtalálta Krisztus keresztjét. 
Ettől kezdve nemcsak ábrázolták a keresztet, ha-

nem amulettként viselték és szent helyeken keresztet is állí-
tottak (a VII. századtól feszület formájában). 

Értelmesített jelek (II.) 
 

KERESZT 
 
   A kereszt a keresztyénségnek, mint világvallásnak a 
legfontosabb szimbóluma. Érdekes, hogy az őske-
resztyének csak a IV. századtól használták. Korábban 
a hal és a horgony volt a keresztyének titkos jele. 
Krisztus halálára, bűn feletti győzelmére emlékeztet, 
és kifejezi a Krisztusba vetett hitet. 
   A reformáció és ellenreformáció korában meglévő 
felekezeti ellentétek miatt a református egyházban na-
gyon ritkán előforduló jelkép lett a kereszt. A római 
katolikus, ortodox és evangélikus egyház általánosan 
ismert szimbóluma. 
   Ábrázolásában a változatok egész sora alakult ki, 
külön jelentésárnyalatokkal bővülve.      
   Ezekből mutatunk be néhányat. 
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Villás kereszt  Először a X. században tűnik fel, és a 
keresztyén szimbolika magyar keresztként is emlege-
ti. Az egyenlő szárú villás kereszt a Szentháromságot 
is jelentheti.  

                                                                                               njl  

A feszület és a keresztvetés 
 
   A 680-ban tartott konstantinápolyi 
zsinat rendelte el, hogy a kereszten a 
megfeszített Üdvözítő is ábrázoltas-
sék. A katolikus és ortodox feszület 
közötti különbség az, hogy az ortodox 
feszületen a még élő Krisztust, a kato-
likus feszületen a már halott Krisztust 
ábrázolják.  
   A keresztvetés a III. századból ered. 
Az ortodoxok jobbról balra, a katoliku-
sok balról jobbra vetnek keresztet e 
szavak kíséretében: „Az Atyának és 
Fiúnak és Szentlélek Istennek nevé-
ben.” 

A kegyelem csillagjegyében 
 
   Zakariás próféta könyvében ezt olvassuk: „a bálványok 
hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak 
és üres álmokat beszélnek, hiábavalósággal vígasztalnak; 
azért elszélednek, mint a juhnyáj, amely sanyarog, mert 
nincs pásztora.” (10, 2) 
   Jézus pedig azért jött, hogy „megkeresse és megtartsa, 
ami elveszett.” (Lukács 19, 10) 
   A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, mert Jé-
zus „mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok 
követik őt, mert ismerik az ő hangját.” (János 10, 4) 

 
Január 

Hallgassatok és figyelmezzetek; ne fuvalkodjatok fel, mert az Úr 
szólott!  Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket, mielőtt setétséget 
szerezne, és mielőtt megütnétek lábaitokat a setét hegyekben. 
(Jeremiás 13, 15-16) 

Február 
Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tá-
gas térre tett engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek; mit árt-
hat nékem ember? (Zsoltár 118, 5-6) 

Március 
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, 
hogy felmagasztaljon titeket annak idején. (I. Péter 5, 6) 

Április 
Ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az Ő országa meg nem 
romol, és uralkodása mind végig megtart; aki megment és meg-
szabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön. 
(Dániel 6, 26-27) 

Május 
Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 
Istennek szájából származik. (Máté 4, 4) 

Június 
Az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én 
parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek 
és betöltsétek. (Ezékiel 36, 27) 

Július 
Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek 
amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és 
valóságos szentségben. (Efézus 4, 23-24) 

Augusztus 
Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! 
Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az 
Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. (Hóseás 
10, 12) 

Szeptember 
Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek 
lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok. Gyűlöljétek a 
gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az 
igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene. (Ámos 
5, 14-15)  

Október 
Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot 
cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad. (Márk 5, 19) 

November 
De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, 
elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dől-
vén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban 
onnét felülről való elhívása jutalmára. (Filippi 3, 14) 

December 
Megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a go-
nosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szol-
gálja Őt. (Malakiás 3, 18) 
 
 
 
 

Köszönjük, 
mindazoknak, akik 2008-ban a proMissio Egyesületnek 
utalták át jövedelemadójuk 2%-át, s így összesen mintegy 

770 lejjel támogatták szolgálatunkat. 
Isten áldja meg életüket! 

Kérjük,  
hogy 2009-ben is adója 2%-val támogassa 
a Mária és Márta Magazint megjelentető 

 és különböző egyházi programokat szervező 

proMissio Egyesületet! 
 

   Romániában is lehetőség van arra, hogy a munkaviszony-
ban levő állampolgárok a jövedelemadójuk 2%-val szabadon 
rendelkezzenek. Az adófizető ezt az összeget már befizette 
az államnak, – önmaga számára nem igényelheti vissza – 
de kiválaszthat egy alapítványt, egyesületet, szervezetet, 
gyülekezetet, amelyet szívesen segítene ezzel a pénzzel. 
   Egy űrlapot (Cerere 230) kell kitölteni, amit mellékeltünk a 
Mária és Márta Magazinnak ehhez a számához. Az űrlapba 
a személyes adatokon kívül semmi egyebet nem kell írni, az 
átutalásra kerülő pénz összegét a pénzügyi hivatalban veze-
tik rá, és a proMissio Egyesület adatait is előre feltüntettük.  
   Ha Önnek nincs lehetősége jövedelemadója 2%-val támo-
gatni a proMissio Egyesületet, akkor kérje meg erre munka-
viszonyban álló családtagjait, barátait, ismerőseit. 
   A kitöltött űrlapot le lehet adni személyesen is a pénzügyi 
igazgatóságon, vagy a lelkipásztor által elküldheti a Marosi 
Református Egyházmegye titkárságára, és mi elvisszük az 
illetékes hivatalba. 

 
 



Rejtvényünkben az 500 éve született re-
formátorra, Kálvin Jánosra emlékezünk. 
 

Vízszintes: 1. 1509. június 10-én ebben a 
franciaországi városban született Kálvin 
János (é.f.), 6. 1528-tól Kálvin ebben a 
városban jogot tanult, 13. Szentírás, 14. 
Bírósági eljárás, 15. Júdeai király (I. Kir. 15), 
16. Becézett Anna, 17. Vissza: ülő alkalma-
tosság, 20. Hit… Kálvin korában megszokott 
egyházi esemény, 22. Téli sporteszköz, 23. 
A bibliai Mária és Márta testvére (Ján. 11), 
25. Ősi építőanyag, 26. Antal Erika, 27. A kis 
Éva jegyzetel, 29. Magyarországi folyó, 31. 
Rendetlen hal! 32. Szentpétervár folyója, 33. 
Női név, 34. Vissza: húros hangszert szólal-
tatnak vele (é.h.), 35. Angol és német autók 
jelzése, 36. Elektromos égő, 37. Régi meny-
asszony, 38. Sír, 39. Azonos magánhang-
zók, 40. Fél alma! 41. Német rövidital, 43. 
Rómában: ötszázötven, 44. Híres spanyol 
festő: Salvador… 46. Vissza: vonatkozó 
névmás, 47. Székesegyház, 48. Az ENSZ 
élelmezésügyi szervezete, 50. Illatszer márka, 52. …csütörtök, 
Mennybemenetel ünnepe (é.f.), 54. 1536-ban készül el Kálvin 
híres műve.  A nagy reformátor ekkor mindössze 27 éves. 
55. Cölöpverő eszköz.  
Függőleges: 1. Jónás városába, 2. Szibériai folyó, 3. Vissza: 
kettős mássalhangzó, 4. Vissza: a XX. század egyik legna-
gyobb találmánya, 5. Biztatószó, 7. Répa egynemű hangzói, 8. 
Tolsztoj keresztneve, 9. Női név, 10. Nyújtott bíztatás, 11. Azo-
nos mássalhangzók, 12. Genf híres reformátora, Kálvin 
munkatársa. 1489-1565 között élt, 13. Franciaországból va-
ló menekülése után Kálvin egy ideig ebben a svájci város-
ban lakott, 18. Határozott névelő, 19. Kálvin tanulmányainak 
városa, 21. Törzs, 23. Női név, 24. Rátonban született, 26. 
Ilyen rakéta állítja pályára az űrhajót (névelővel), 28. Nyelvcsa-
lád, 30. Határozószó, 31. Anna román megfelelője, 33. Azonos 
mássalhangzók, 34. Törött orsó! 35. Svájci város, melyet Kál-
vin munkássága tett a reformáció központjává, 36. Kelle-
mes szag, 37. A kis Pál (névelővel), 40. Azonos magánhang-

zók, 42. A Mezőség jellegzetes fája, 44. Az Azovi-tengerbe öm-
lő orosz folyó, 45. Becézett Imre, 47. Vissza: jelkulcs, 49. Ká-
naáni város (Józsúé 7), 51. Orbán Tünde, 53. Skálahang.  
Zárt betűk: O, A, F, R, N, S, U. 
Beküldendő: vízszintes 1, 6, 54, függőleges 12, 13, 19, 35.    
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Csirke Jonatán módra 
Hozzávalók: 4 csirkecomb vagy 4 kisebb mell, 4 fej vörös 
hagyma, 5 kisebb alma, 40 dkg savanyú káposzta, 5 dkg 
reszelt sajt, 2 dl tejföl, 2 kanál olaj, 2 kanál liszt, 2 nagyobb 
cikk fokhagyma, 1 kiskanál reszelt szerecsendió, só, bors. 
Elkészítés: A hozzávalókat közepes tepsiben lerakjuk a kö-
vetkező sorrendben: a karikára vágott hagyma fele, só, 
bors, szerecsendió, 2 kicsumázott, vékonyra szeletelt alma 
(héjastól), a savanyú káposzta fele, sorban egymás mellé a 
fűszerezett, lepirított húsdarabokat. Erre újra hagymát, 2 db 
karikára vágott almát, a maradék káposztát és végül az utol-
só almát rétegezzük. Reszelt sajttal meghintjük, kevés olaj-
jal, zúzott fokhagymával elkevert tejföllel meglocsoljuk. Alu-
fóliával letakarva 1 órát közepes lángon a sütőben pároljuk, 
majd levéve a fóliát, pirosra sütjük. 
 
Sárgarépás csirkesaláta 
Hozzávalók: 40 dkg sárgarépa, 2 főtt csirkecomb (vagy 1 

mell), 4 főtt tojás, 1 kis konzerv kukorica, 2-3 cikk fokhagy-
ma, só, bors, 3-4 kanál zsemlemorzsa, majonéz.  
Elkészítés: A főtt húst vékony szeletekre vágjuk, a murkot 
vékonyra reszeljük, majd összekeverjük morzsával, a felap-
rított tojásokkal, kukoricával, zúzott fokhagymával, majonéz-
zel. Sózzuk, borsozzuk. Hidegen tálaljuk. 
 
Húsvétváró 
Hozzávalók: 1 pohár tejföl, 1 tubus majonéz, 6 db főtt tojás, 
5 ecetes uborka, 1 fej lilahagyma, 1 kávéskanál cukor, 1 ká-
véskanál só, 1 alma, 20 dkg párizsi, 1 tyúkhúsleveskocka, 2 
evőkanál zselatin. 
Elkészítés: 1dl vízben felfőzzük a leveskockát, majd ha már 
langyosra hűlt, belekeverjük a zselatint. Beletesszük a tej-
fölt, a majonézt és az apró kockára vágott hozzávalókat. Fó-
liával bélelt őzgerincformába töltjük, és hűtőbe tesszük der-
medni. Ha kész, kiborítjuk a formából, és szeletekre vágva 
tálaljuk. 
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