
Nyolcadik évfolyam,   
2009/2 

Gyurkovics Tibor 
 

Pünkösd harangjai 
 

Köszönöm, Istenem, egyetlen, 
hogy olyan emberekre leltem 

az életemben, akiket 
mai napig is szeretek. 

Kik bennem nőttek, mint a fákat 
növesztik a termékeny ágak, 
mint a testőrök, körülálltak, 

s a legutolsó vérkörön 
is velem voltak, köszönöm. 

 

Köszönöm fényük, tisztaságuk, 
hogy bennem keresték a másuk, 

villogtak bennem azon a 
tükörvilágon, éjszaka. 

És amikor elsötétedtem, 
ők kivilágítottak engem, 

s belülről ragyogtak helyettem, 
s a legutoló vérkörön 

is velem voltak, köszönöm. 
 

És nemcsak akkor, minden órán, 
életem minden fordulóján, 

ők bongtak bennem, mint a hang, 
ahogy templomban a harang, 
üres falak között is kongtak, 

hibás szívem helyett is szóltak, 
mint áldozó az áldozónak 
harangoztak a küszöbön, 

és velem voltak, köszönöm. 
 

S mikor eljött a nagy ítélet, 
a „dies irae”, az egészet 

odaadták, ama harag 
napján az egész arcukat. 

Hogy őket is lásd, ne csak engem, 
a szépségüket nálam szebben 
ebben a halálküzdelemben, 

mikor vallattak, úgy szerettek, 
hogy helyettem is ők feleltek. 
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   A kegyelem Istent jelenti, a mérték 
és feltétel nélküli szeretet biztonságát, 
azt a légkört, amelyben mindenki élni, 
fejlődni tud és sokszor átlépni saját ké-
pességeit, határait. Kegyelemben élni, 
Istenben élni, ez a gondolat kísért vé-
gig akkor, amikor a Szentírásban sze-
replő asszonyok életével, sorsával 
szembesültem. Ez az a szál, amely 
mindannyiukat összeköti egymással és 
velünk, akik ma is úgy állnak, mint Is-
ten kegyelmének élő bizonyságtevői. 
Ez az a szál, amely összefogja az ó -
és újszövetséget, Sárát, Esztert, 
Ruthot, Naómit, Erzsébetet, Máriát, 
Mária Magdalénát, Fébét és Dorkászt 
egymással. Sorsunk eleve elrendelő-
dött, s csak kegyelemből tudunk iga-
zán létezni, ezzel a tudattal, imádkoz-
va és végtelen hálával a szívünkben.  
Isten amikor megteremtett minket a 
maga képére és hasonlatosságára te-
remtett, hogy szabadságunk és méltó-
ságunk legyen! S ezt el nem veszíthet-
jük semmilyen külső hatásra, amed-
dig „benne élünk, mozgunk és va-
gyunk.” ( ApCsel 17, 28 )                                                
   A Szentírásban  kirajzolódik előttünk, 
hogy küldetést kapott asszonyok szol-
gálatok sokaságával vitték előbbre Is-
ten országának az ügyét. Minden szol-
gálatnak megvolt a maga értelme a 
megfelelő időben, Isten arra hívta el az 
övéit, amire jónak látta. Olyan asszo-
nyokat keresett, akik hajlandók voltak 
alázatos eszközökké válni. Deborát 
például prófétának hívta el az Úr, 
Bárákkal együtt harcba szállt Sisera 
ellen és negyven esztendeig béke volt 
Izraelben. Amikor győztek, Debora ezt 
énekelte: „Én most az Úrnak éneket 

mondok, zsoltárt zengek az Úrnak”, 
mert tudta, hogy a győzelemért egye-
dül Istené a dicsőség (Bir. 5, 3). Eszter 
vállára egy egész nép sorsa neheze-
dett és azért tudott felnőni a feladat-
hoz, mert engedelmes eszköze volt az 
Úrnak, és a szolgálatát imádság kísér-
te.  De kegyelem nélkül csak visszaélni 
lehet az Isten adta eséllyel, ezt bizo-
nyítja Jezabel és Atálja királynék ese-
te, akik saját magukat és a népet is 
vesztébe sodorták önző és hitetlen ön-
kényuralmukkal. 
   A Szentírásban találkozhatunk olyan 
asszonyokkal is, akik nem a közélet-
ben szolgáltak, hanem otthonukban, 
anyákként, feleségekként. Jokebédet, 
Mózes édesanyját a hit hősei közé so-
rolja a Zsidókhoz írt levél a hősiessé-
géért, amivel Isten eszköze volt férjé-
vel együtt a nehéz időkben. Anna az-
zal tett nagyot, hogy fiát, Sámuelt az 
Úrnak szentelte, aki népe bíztatója, 
irányítója lett.  
   Isten teremtésünktől fogva belénk 
oltotta a másokért való létezés kény-
szerét, ezért akarunk anyák, feleségek 
lenni. Az Úr  az édesanya szereteté-
hez hasonlítja az övét: „talán elfeledke-
zik-e anya gyermekéről, hogy ne kö-
nyörüljön méhe fián, ha mások megfe-
ledkeznek is, én nem feledkezem meg 
rólad!” ( Ésa. 49, 15)  
   Asszonyoknak, Isten szolgálóinak 
sora átvezet az Ótestamentumon az 
Újszövetségbe, akik közül elsőként 
egy zsidó lányhoz, Máriához szól az 
Úr : „Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr 
veled van, áldott vagy te az asszonyok 
között.” (Luk. 1, 28) A gyermek Jézus 
első látogatói között is ott vannak az 

asszonyok, mint Anna prófétasszony, 
aki Üdvözítőként köszöntötte Őt. A hí-
vő asszonyok  végigkísérték Jézus föl-
di szolgálatának teljes idejét, egészen 
a keresztfáig. Szolgáltak neki, mint Jo-
hanna és Zsuzsanna, megtisztultak a 
szavától, mint a bűnös asszony és Má-
ria Magdaléna, tanultak tőle, mint Má-
ria, Lázár testvére, az evangélium 
hírdetőivé váltak, mint a samáriai asz-
szony, a feltámadás titkát értették 
meg, mint Márta, példázatainak sze-
replői voltak, mint az elveszett drach-
máját kereső asszony,  vagy az utolsó 
fillérét odaadó özvegy. Jézus nem vet-
te figyelembe a társadalom előítéleteit, 
nem érdekelte, ha néha még a tanítvá-
nyok is csodálkoztak azon, hogy asz-
szonnyal beszélget. Jézus tudta, hogy 
a sok hátrány és előítélet annak tulaj-
donítható, hogy eltorzult a teremtésben 
kapott istenképűség a bűn miatt. Ő pe-
dig azért jött, hogy mindent helyreállít-
son. Ezért olvassuk a Galata levélben, 
hogy nincs zsidó, sem görög, nincs 
szolga sem szabad, nincs férfi és nincs 
nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a 
Krisztus Jézusban (Gal. 3, 28). Ezen 
az úton, az asszonyok a Golgotáig kí-
sérték. Ott voltak a főpap udvarában 
és a keresztfa alatt. A feltámadás első 
tanúja is asszony, Mária Magdaléna 
volt, ő viszi az örömhírt a tanítványok-
nak. Jelen voltak az asszonytanítvá-
nyok akkor is, amikor kitöltötte Isten az 
Ő Lelkét fiakra és lányokra egyaránt a 
Jóel próféciája szerint, s az anyaszent-
egyház kezdetekor és növekedésekor 
is feliratott a nevük, hiszen ma is  tud-
juk, hogy ki volt Fébé, Dorkász, Lídia, 
Priszcilla vagy Júnia. 
Mert nem a szolgálattevők választják 
Istent, hanem Isten a szolgálattevőket. 
   A Szentírás mindannyiunknak meg-
mutatja, hogy hol a helyünk és hogy 
mivé lehetük Isten kezében a kegye-
lem által. 

                        Dénes Katinka 

Kegyelembe fogadott asszonyok 
„Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az 

asszonyok között.” (Luk. 1, 28) 

 

Arra születtem, hogy nő legyek. Az a tény, hogy nő vagyok, nem tesz engem, másfajta 
keresztyénné, de az a tény, hogy keresztyén vagyok, másfajta nővé tesz. Ezért elfogad-

tam Isten rólam alkotott elképzelését, és egész életem mindenestül felajánlom neki  
– én, aki vagyok, és akivé formálni akar.  

Elisabeth Elliot 
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    Zsiga föstő az Isaszeg felé eső 
faluvégen lakott, amivel persze nem 
mondtam sokat, hiszen amióta a föld 
gömbölyű, minden falu minden vége 
Isaszeg felé esik. De Zsiga föstő akkor 
is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, 
amikor még a föld nem volt gömbölyű. 
Na ugye, így már egészen más! Ebből 
egyfelől napfénynél világosabban 
következik, hogy amit elmesélek, az 
réges-réges-régen történt, másfelől az 
is látszik belőle, hogy aki nem akarja, 
annak nem kötelező elhinni színes-
színig igaz történetemet. De aki elhiszi, 
az tudja jól, hogy ekkoriban az egész 
világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, 
a hófehér földön, a hófehér tengerek 
partjain hófehér erdők lombosodtak, 
hófehér folyók kanyarogtak a hófehér 
hegyek között, hófehér tehenek ittak a 
hófehér habokból, a hófehér réteken 
hófehér fűszálak lengedeztek, s a 
hófehér fűszálon hófehér katicabogár 
sétált, akinek fogalma sem volt róla, 
hogy neki hét pöttye van, hiszen 
hófehér háton hófehér pötty, az annyi, 
mint a semmi.  
   Jó dolga volt Zsiga föstőnek. 
Naphosszat hevert hófehér hátán, 
hófehér kertjének hófehér fái és 
hófehér bokrai között. Ha meg nagy 
ritkán festeni támadt kedve, elővette 
hófehér palettáját, kinyomta rá a 
hófehér festéket, és hófehér ecsetjével 
hófehér tájakat, hófehér csendéleteket 
és hófehér aktokat pingált a hófehér 
vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén 
mutatta:  
    – Na, milyen?  
    – Milyen lett volna?! Hófehér!  
    Ilyen hófehéren forgott a világ 
kereke egészen addig a nevezetes 
napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva 
fakadt.  
Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa 
Máriához? Sok, nagyon sok, mivel ő 
Zsiga föstő felesége. Bazsarózsa 
Mária igazán szemrevaló fehérszemély 
volt, nála fehérebb személyt elképzelni 
is nehéz lenne. A haja fehér, mint a 
vadgesztenye, a szeme fehér, mint a 
smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a 
bőre fehér, mint a hajnali nap fehér 
ragyogása. Ott ült hát Bazsarózsa 
Mária fehér szobája fehér székén, s 
fehér szeméből nagy, fehér könny-
cseppek potyorásztak, panaszosan 
végigfolytak fehér arcán, s rácsöp-
pentek fehér pruszlikjára.  

    – Mi bajod, édes, egyetlen lelkem, 
bogaram? – kérdezte Zsiga föstő, aki, 
mint látjuk, a szép szavakért sem ment 
a szomszédba, de a szép szavak 
azokban a világ eleji időkben is annyit 
értek, amennyit most.  
    – Azért sírok – hüppögte Bazsa-
rózsa Mária –, mert olyan egyforma 
minden ruhám.  
    Ajaj, érezte ám Zsiga föstő, hogy 
nagy baj van. Itten ruháról van szó, 
abban pedig a nők nem ismernek 
tréfát. Összeszedte hát minden 

ékesszóló-tudományát, és rázúdította 
Bazsarózsa Máriára.  
    – Már hogy volna egyforma, amikor 
van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, 
slingelt, buggyantott, suttyantott, 
pliszírozott, passzírozott, áthúzott, 
horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, 
koptatott, bolyhozott, selymes, recés, 
szűk, zsák, mák, rák…  
    – De nem és nem – toppantott egyet 
fehér cipős, fehér harisnyás fehér 
lábacskájával Bazsarózsa Mária. – 
Nem úgy gondolom!  
    – Hát hogy gondolod, kedveském?  
    – Nem tudom – sírta Bazsarózsa 
Mária –, de másmilyen ruhákat akarok.  
    Látod, ilyenek a nők. Nem tudják 
pontosan, de a szívük legmélyén érzik. 
Mert honnan is tudott volna Bazsa-

rózsa Mária a színekről, hiszen 
akkoriban az embereknek még az 
álmai is fehérek voltak. De lám, mégis 
megérezte. Talán egyszer, amikor 
eltöltötte a Zsiga föstő iránt érzett 
szeretet, akkor derengett föl neki, mint 
valami égből szivárgó zene, egy 
csöppnyi világoskék. Vagy éppen 
ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt 
iránta, megvillant előtte egy szikrányi 
piros. De akárhogy is érezte meg, 
hajthatatlan volt. Csak sírt és 
toporzékolt – pedig állíthatom, hogy 
különben nem szokása. Így aztán mit 
volt mit tenni, Zsiga föstő kénytelen-
kelletlen beadta a derekát.  
    – Na, várj csak – mondta, és 
odament a műterme sarkában 
álldogáló nagy, fehér ládához (tulipán-
tos láda volt különben, csak hát ugye, 
fehér alapon fehér tulipánok?), 
fölnyitotta a födelét, mélyen belehajolt 
és matatott, kutatott odabent, zirgett, 
zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy 
sóhajjal kiemelkedett belőle, s a 
kezében egy tubust tartott. Letekerte a 
kupakját – és láss csodát! –, mint az új 
világ, maga a győzedelmes világ, a 
p i ros  fes ték  vakí tva áradt  a 
hófehérségbe, és Bazsarózsa Mária 
felsikkantott a gyönyörűségtől.  
Zsiga föstő pirosra festette a felesége 
szoknyáját.  
    Bazsarózsa Mária nagy boldogsá-
gában kiszaladt az udvarra, végig-
száguldotta a kertet, az utcát, hühű, a 
fehér világban egy tűzgolyó, egy vul-
kánkitörés, egy csillagrobbanás, piros, 
piros, piros.  
    A szemük elé kapták a kezüket 
mindenek. De csak azért, hogy 
gyorsan lekapják újra, és tágult 
pupillákkal igyák a mámoros, lobogó 
piros csodát.  
    És zúgás támadt. Én is színes 
akarok lenni, én is, én is. Egyre 
többen, egyre erősebben. És a nagy 
zúgásban Zsiga föstő agyából kikun-
korodott egy nagy, piros gondolat. 
Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette 
a házat, a kertet, a ribizlibokrokat, a 
tyúkokat, a malacot, piros mosoly 
jelent meg Zsiga föstő piros bajsza 
alatt, s már látta magát, ahogy piros ég 
alatt, piros dombok között, a piros 
Rákos-patak piros partján, piros hátán 
heverészik, piros kertje piros fái és 
piros bokrai között. És ha nagy ritkán 
fösteni támad kedve, hát előveszi 
vérpiros palettáját, kinyomja rá a 
vérpiros festéket, és vérpiros ecset-
jével vérpiros tájakat, vérpiros csend-
életeket és vérpiros aktokat pingál a 
vérpiros vászonra.  
Zsiga föstő máris az égre fogta 
ecsetjét. Na, de mit lát? Az ég elhúzó-

Lázár Ervin 

        Zsiga föstő fest 

Gáspár Gyula rajza 
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dik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak 
az őzek, a nyulak, vadgalambok, 
kökények, szilvák, kankalinok, harang-
virágok. Azt mondják, nem akarnak 
pirosak lenni.  
Piroslik Zsiga föstő haragja a nagy 
pirosságban.  
    – Hogyhogy nem akartok?! Hát 
milyenek akartok?!  
    – Te vagy a föstő, neked kell tudni – 
mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a 
vadgalambok, kökények, szilvák, 
kankalinok, harangvirágok. És azt 
mondja az ég is.  
    – Ej – morran egyet Zsiga föstő, és 
bemegy a műtermébe, fölemeli piros 
ládájának piros födelét (tulipántos láda 
különben, na, de piros alapon piros 
tulipánok?), mélyen belehajol és kutat, 
matat odabent, zireg-zörög, mint egy 
kisegér, aztán nagy sóhajjal kiemel-
kedik, a keze tubusokkal tele; na, lá-
tod, és már fest is.  
    Nyüszög, sikogat, kacarászik, dalol 

gyönyörűségében a világ. Fölragyog-
nak rajta tűzsárgák, olívzöldek, 
mélykékek, pirosok. Zsiga föstő izzad, 
dolgozik. Feldübörögnek a szivárvány-
színű vízesések, mint a csillagszóró, a 
kitörő tűzhányó, sárgásvörösen izzik a 
láva, sötétzölden zúgnak a fenyvesek, 
aranysárgák a búzatáblák, és nincs 
megállás, mert jön az ősz; ami eddig 
zöld volt, azt most sárgára, pirosra kell 
festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, 
aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, 
élénksárgái, áttetsző zöldjei, mosoly-
gós barnái. Dolgozik Zsiga föstő 
keményen, lám, az emberekre is van 
gondja, micsoda szépre festi a 
lányokat, s ahol meg haragot, viszályt 
lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, 
hogy épp a szívére ment annak az 
ordító embernek, a savas eső áztatta 
erdőket is befeketíti Zsiga föstő, de 
látszik rajta, jobb szeret esküvőt 
festeni, virágokat varázsol az ifjú pár 
lába elé, színes szalagokat lobogtat a 

menyasszony hajában, szikráztatja a 
napot, biztos lehetsz benne, hogy 
estére szép, mélyvörös naplemente 
lesz – így örvend Zsiga föstő, ha 
megértést és szeretetet lát.  
    S ha nagy ritkán akad egy szusz-
szanásnyi ideje, hanyatt fekszik 
ezerszínű kertje zöld fái és bokrai 
között, elgyönyörködik gesztenye-
barna, bazsarózsaarcú, türkizszemű 
feleségében, aki zölddel slingelt, 
sárgával buggyantott ,  pirossal 
suttyantott, arannyal pliszírozott, 
püspöklilával passzírozott, égkékkel 
áthúzott, robbanóvörös és aléltsárga 
és kukorékolókék ruhákban sétálgat a 
csodálatosan tarkabarka világban. És 
maga sem tudja, miért, olyan boldog 
Zsiga föstő, amilyen még sose volt. És 
ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság, 
hát csak annyi, láthatod, a világ ügyes-
bajos dolgait mindig a nők igazítják el.  
 
 

  
   Melyik? A mindig önmagára, vagy a másokra figyelő? Az üzletasszony, vagy a falusi 
édesanya? A huszonéves, vagy a sokat megért nyolcvanas? A hívő, vagy a hitetlen. A 
képzett, vagy képzetlen. Számtalan körülmény határozza meg a nő szerepét, feladatát és 

életstílusát a mindennapi életben. Ha Isten szabadságra teremtette az embert, így az asszonyt is, akkor értelmünkkel és 
Isten előtti felelősséggel eldönthetjük, hogy életünk különböző szakaszaiban melyik szerepet töltjük, vagy tölthetjük be, csa-
ládunk és embertársaink javára (is). Vannak életciklusok, például az intenzív anyaság időszakában, mikor inkább vagyunk 
anyák, mint üzletasszonyok (de vannak szabályt erősítő kivételek is). És vannak életciklus-váltások. Nagy kérdése a nőnek, 
hogy mi az élete értelme, amikor már gyermeke felnőtt. Már nem anyáskodhat, és még nem nagyanyáskodhat. Ha előtte 
minden idejét a gyerekeire szánta, mi van ezután? Igaz ez az özvegyen maradt feleségekre is, akik csak a férjükért éltek és 
nélküle semmit sem döntöttek, végeztek el. Sokkal később tudnak a gyászból meggyógyulni, mint azok, akik a házasság-
ban is megpróbálták az önmagukért való felelősségvállalást.  
   Milyen kell legyen egy nő, egy anya, mit várnak el tőle? A férje szereti, ha jól néz ki, de nem túl jól, ha alázatos, de hatá-
rozott. A munkaadója, ha munkájában megbízható és dolgos, ha annyira helyt áll, mintha családja sem lenne, de nem kö-
vetel nagyobb fizetést. A gyerekei elvárják, hogy elfogadja és tanácsolja őket, de szeretettel fogja vissza magát, amikor 
esetleg keményebb véleménye lenne.  
   És mire van neki szüksége? Reméli, hogy férjének talán idén eszébe jut a házassági évforduló, vagy a születésnap dátu-

ma és aznap legalább egy szálat hoz kedvenc virágából. Reméli, 
hogy gyermekei, ha nem is a közeljövőben, de a halála előtt, nem 
feltétlenül megköszönik, de legalább tudatosítják az áldozatot, amit 
értük hozott. Reméli, hogy a hímszellem uralta világban a férfiak érté-
kelni fogják a női lélek és gondolkodás olyan ajándékait, amelyek 
nélkül ők sem lehetnek teljes értékű emberek. 
   A XXI. századi nőnek más elvárásoknak is eleget kell tenni, mint 
például a Jézus korabeli asszonyoknak. Az Úristen parancsa nem 
változott a teremtés óta, hogy segítőtárs kell legyen, de az a nagy 
kérdés: melyek azok a területek, amelyekben ezt elvárja tőlük a há-
zastársuk, mert nemcsak a nő, de a férfi szerepe is más ma, mint 
egykor. 
   A nő, ha mindenkor beleillik a képbe, tartsuk ezt nagy ajándéknak 
és fejezzük ki elismerésünket, hálánkat szóval és cselekedettel. Ha 
egy kissé rebellis, önálló és akaratos, bizonyítani akar, hogy meg tud 
állni a saját lábán, gondolkodjunk el azon, hogy talán nem ok nélkül 
lett olyanná. Ő is nő, akiben ha nagyon mélyen is ott van a gyöngéd-
ség, nőiesség, empátia. Rajtunk múlik, hogy észrevesszük-e. 
                                                                                                                                    
                                                                                    Gáll-Szabó Tünde   
 

A nő 
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   Család, munkahely, gyülekezet, há-
rom olyan terület, mely külön-külön a 
teljes ember jelenlétét, tevékenységét 
és szívét igényli. Ennek ellenére a mai 
világban gyakori az olyan helyzet, ami-
kor mindhármat egyszerre kell felvállal-
ni. Egyrészt tudatosan, akarattal vállal-
juk ezt az összetett szerepkört, más-
részt belekényszerít a felgyorsult élet-
hez való igazodás, mely mára szinte 
lehetetlenné tette a hagyományos csa-
ládok létét. Egykor kizárólag a férfi volt 
a kenyérkereső, a nőnek a “tűzhely” 
melegen tartása, a gyerekek nevelése 
volt a feladata. Napjainkban szüksé-
gessé vált a férj keresete mellé a fele-
ség jövedelme is. Ez maga után vonja 
a családi élet átszervezését, a nemek-
hez kötődő munkamegosztás átértéke-
lését. Nem ritka látvány az, amikor az 
apuka sétáltatja a kisbabát, és az sem, 
amikor az anyuka keményen lapátol az 
építkezésnél. 

   De mindezek ellenére tudnunk kell, 
hogy mi az érték számunkra, mit tar-
tunk fontosnak, mi a követendő cél és 
hova akarunk megérkezni. Ha ezzel 
tisztában vagyunk, Isten segítségével 
a mérleg egyensúlyban marad; így lát-
hatjuk, hogy hol vannak a határok, 
mennyit vállalhatunk magunkra, meny-
nyit adhatunk át társunknak és mi az, 
amivel közösen kell megbirkóznunk. A 
közös teherhordozásnak megtartó ere-
je van. Családunkban, megoldandó 
probléma esetén férjemmel átbeszél-
jük a délutánt, felvázoljuk az összes 
megoldási lehetőséget, tervezünk, le-
hetséges eredményeket képzelünk el. 
Mindezek összekapcsolnak, megerősí-
tik az összetartozást, rávilágítanak ar-
ra, hogy egymás kiegészítői, segítőtár-
sai vagyunk. Egyre jobban letisztul és 
megszilárdul a szeretet. Két kisfiunk 
ebben a szellemiségben nő fel, mely 
rávezeti őket arra, hogy megtanulják, 
hogyan tiszteljék a másságot, hogyan 
becsüljék meg embertársaikat, elfo-
gadják társaik különböző, az övékétől 
eltérő véleményét, és végül rádöbben-
hetnek arra, hogy egymás nélkülözhe-
tetlen kiegészítői vagyunk.  

   A családi élet feladatai mellett ott van 
a munkahelyi kötelesség is. E két sze-
rep egyidejű betöltése csak akkor vál-
lalható fel, ha szeretjük a munkánkat, 
ha szívesen megyünk dolgozni. Ha 
érezzük, hogy az adott közösség érté-
kes tagjai vagyunk, ha látjuk, hogy 
munkánk nem hiábavaló, mások javát 
szolgálja. Építő jellege további csele-

kedetre sarkall és nagyobb lendületet 
ad, nem hagyva kihűlni a tettvágyat, a 
másokért való önzetlen tehervállalást. 
Segítő munkát végezve, emberekkel 
dolgozva, sokszor döbbentem rá arra, 
hogy időnként én vagyok az, aki többet 
kapok, mint amennyit nyújthatok. 
Olyan vallomásokkal, párbeszédekkel, 
eseményekkel gazdagodik szívem-
lelkem, melyeket megköszönni sem 
tudok. Bár elégtételt nyújt a munka, 
mégis olykor lelkiismeret-furdalást ér-
zek családommal  szemben. A nap 
nyolc óráját távol töltöm tőlük, és emel-
lett munkahelyi gondjaimat gyakran 
kimondatlanul, de hazaviszem. Ez el-
kerülhetetlenül feszültséget okoz, türel-
metlenséget a társam, a gyerekek 
iránt. Ilyenkor nagy szükség van a 
csendes percekre, amikor alkalom 
adódik a bűnbánásra, a segítségkérés-
re és a szeretet merítésére, amit aztán 
halaszthatatlanul tovább kell adni. 

   A kedvező körülmények között vég-
zett munka a lelki egészség egyik leg-
főbb védelmezője. De munkánkból ne 
hagyjuk ki családunkat. Kisfiamnak 
gyakran mesélek mások örömeiről, ne-
hézségeiről és az is előfordul, hogy 
megkérem mondja el a véleményét 
egy adott helyzetről. Gyermeki egysze-
rű logikával és ráérzéssel sokszor 
olyan lépéseket világít meg előttem, 
melyek bennem sosem merültek volna 
fel. Ezzel máris egy láthatatlan kötéllel 
fontam körbe családi életem és mun-
kahelyem, ahol mindkét szerepem be-
töltése érvényesülhet, egyik sem zárva 
ki a másikat.  

   A harmadik szerepkör, mellyel felru-
háztattam, az a gyülekezeti életben 
elfoglalt helyem: az Úr szolgálata, a 
közösségért felvállalt szolgálat. Ez a 
legszebb, a legértékesebb, hiszen itt 
Krisztus az, aki előttünk jár, aki azért 
jött, hogy nekünk szolgáljon, és ezáltal 
megtanuljunk mi is önzetlenül másokat 
és másokért szolgálni. Ez az a feladat, 
mely átfogja az összes többi területen 
zajló szolgálatot, erőt adva a helyes 
cselekedetre.  

   Mindhárom területen betöltött szere-
pem időnként konfliktusban van egy-
mással. Példaként felhozhatom a va-
sárnapi iskola megtartását és az ezzel 
egyidőben lázasan fekvő kisfiam ápo-
lását. A gyerekemet nem hagyhatom 
egyedül, a gyülekezeti teremben ösz-
szegyűlt tíz gyereket sem ereszthetem 

szélnek, hiszen szüleik istentiszteleten 
vannak, a férjem sem segíthet, hiszen 
ő prédikál.  Dönteni kell, hogy az adott 
helyzetben mi a fontosabb, a sürgő-
sebb. A helyes mérlegelés feltételezi a 
józan ítélőképességet, mely nem jöhet 
létre az Istennel való egészséges, tar-
talmas és állandó kapcsolat nélkül. Ez 
ad erőt arra, hogy kompromisszumot 
tudjunk kötni családtagjainkkal, mun-
katársainkkal, nem feledve, hogy min-
den tettünk szeretettel, hittel és re-
ménnyel telített legyen. Adja Isten, 
hogy mindnyájan megtaláljuk azt a for-
rást, ahonnan nap mint nap erőt merít-
hetünk feladataink, szolgálataink el-
végzésére.  

                                          Kristóf Andrea 

 

 

Hármas egyensúlyban 

 Nagy László 

   Márta és Mária 

Márta szorgalmas  
nap-tépő ordas,  
Mária lehajló  

homloka holdas. 
 

Márta ha zsákol, 
mázsákkal táncol, 

Mária felizgul 
nádsusogástól. 

 
Márta szelíden 
simítja ingem, 
Mária ököllel 
üti a szívem. 
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   – Létezik-e még hagyományos női 
szerepkör, magatartásmodell a jelen-
kor társadalmi viszonyai között? 
   – Egész eddigi életemet és tevé-
kenységemet meghatározta női identi-
tásom. Erdélyben minden más kihívás 
ellenére a hagyományos szerepkörök 
megmaradtak, amelyek ha néha terhet 
és akadály is jelentenek, ugyanakkor 
sok elégtételt adnak. A mostani társa-
dalmi életben kevesebb nemes gesz-
tust teszünk, kevesebb a szeretet. De 
a családon belül, minderre alkalmunk 
és lehetőségünk van. Egy nőnek öröm 
az, hogy szeretetet és melegséget tud 
adni azoknak, akikkel együtt él, a férj-
nek, az idősebbeknek, a gyermekek-
nek. Sokan vannak, akik bírálói ennek 
a gondolkodásmódnak, mert úgy érzik, 
hogy a modern világban szakítani kell 
a tradíciókkal. Az igazi harmonikus 
emberi lét az, amelyik az újat a hagyo-
mányossal össze tudja kötni. Akkor 
létezik bennünk egyensúly, amikor 
nem kell feladnunk azt, akik vagyunk, 
hanem azzal együtt lehetünk valakik a 
világon. A nők szerencsések, mert 
őket még mindig az érzelmek dominál-
ják, és nagyon bízom abban, hogy ez 
a gyöngédség, nőiesség nemcsak a 
családban, hanem a társadalomban is 
fontosabb szerepet fog majd betölteni. 
   – Van-e helye a nőnek a romániai 
közéletben? 
   – Ha az adatokat nézzük, akkor nyil-
vánvaló, hogy kevés női képviselő van 
a politikai pártokban, a döntéshozatal-
ban, a közélet magasabb szinterein, 
de azokon a területeken, ahol nem-
csak rációra, hanem érzelmekre is 
szükség van, ott a nők szép számmal 
tevékenykednek: a sajtóban, a művé-
szeti életben. A patriarkális, balkáni 
behatásokkal fűszerezett román társa-
dalomban, ahol a közügyeket a férfiak 
uralják, a nők nehezen jutnak vezetői, 
törvényhozói tisztségekbe. A mostani 
társadalom hierarchikus, ahol aláren-
deltségekre épülnek az emberi kap-
csolatok. Ez ellentmond a nők lélekta-

nának, mely szerint mindenkivel lehet 
párbeszédet kezdeményezni, kapcso-
latokat kiépíteni, mindenkit be lehet 
vonni, mert mindenkiben van valami jó. 
Az emberiségnek két hangja van női 
hang és férfihang, és mindkettőre 
szükség van. Sajnálatos, hogy a női 
hangnak nincs elég tere, ezért a köz-
élet és a politika néha annyira durva, 
harcias. 
   – Ön mint katolikus keresztyén em-
ber, hogyan vélekedik a női egyenjo-
gúságról? 
   – Életem meghatározói a keresztyén 
értékek, bár mindennapi életemben 
nem szoktam ezt hangsúlyozni. Na-
gyon bánt, amikor azt látom, hogy so-
kan a vallást nem a krisztusi értékek 
továbbadására, hanem a gyűlölet szí-
tására használják fel. Én úgy gondo-
lom, hogy nők és férfiak egymás kiegé-
szítésére vannak, egyenjogúságuk eb-
ből adódik és a közöttük levő harmoni-
kus párbeszédre épül fel.  Ennek az 
egyenjogúságnak alapja az, hogy ma-
ga Krisztus nem tett különbséget nők 
és férfiak között. Nagyon örvendek, 
hogy vannak olyan egyházak, amelyek 
törekednek az egyenjogúságra. Saj-
nos, van olyan felekezet, ahol találunk 
a Jézus által hirdetett keresztyén érté-
keknek ellentmondó nézeteket, melye-
ket a Pro Európa Liga is szóvá tett. 
Ezért, engem és a Pro Európa Ligát 
ateistának, bolseviknak bélyegeztek. 
Nagyon nehéz kiállni, és elmondani, 
hogy pont a keresztyén értékek nevé-
ben, nem szeretnénk, olyan mondato-
kat olvasni az ortodox valláskönyvek-
ben, amelyek bántják a többi, itt élő 
keresztyént.  
   – Politikusként érezte hátrányát vagy 
előnyét annak, hogy nő? 
   – Előnyét főleg külföldön éreztem. 
Előnyös volt nőként megszólalni nem-
zetközi fórumokon, és hitelesen bemu-
tatni a romániai helyzetet, segítséget 
kérni a gondok megoldásához. Itthon 
életem egy része családomban zajlik. 
Minden ünnep előtt, karácsony, húsvét 

alkalmával visszavonulok a közéletből. 
Én olyankor főzök, takarítok, elkészí-
tem a bejglit, vagy a töltött káposztát, a 
férjemmel együtt feldíszítjük a kará-
csonyfát, megvesszük a bárányt. Csa-
ládomban idős személyek is vannak, 
nekik is kell valamit nyújtani, progra-
mot szervezni. Ilyenkor kevés időm 
marad arra, hogy a közéletben úgy 
lépjek fel, hogy ennek politikai követ-
kezménye legyen. Nem tudom, azt 
tenni, amit a férfi politikusok: úgy elad-
ni a „Smaranda Enache védjegyet”, 
hogy abból valamilyen személyes 
hasznom legyen. Ez volna a legna-
gyobb ellentmondása mindannak, amit 
eddig vallottam és tettem.  Szerepem a 
társadalomban az, hogy hangot adjak, 
mindazon sérelmeknek, melyeket a 
gyengék, szegények, peremre szorítot-
tak nem tudnak elmondani. Néha eny-
he frusztráció is volt bennem, amikor 
úgy éreztem, hogy hiábavaló, amit te-
szek. Ilyenkor találkoztam egy-egy is-
meretlennel, aki megveregette a válla-
mat, és biztatott a további cselekvésre. 
A 90-es években nem volt egyszerű, 
sokszor megfenyegettek, de az ilyen 
szavak megerősítettek. Ha újra kezd-
hetném, még nagyobb odaadással 
csak ezt az utat járnám végig. Az éle-
tem Istentől kapott nagy ajándéka, 
hogy a családban betöltött szerepeim 
mellett olyan szerepet is kaptam, mely-
ben tenni tudtam másokért, akik nem 
tartoztak a családomhoz, az én nem-
zetemhez, az én nyelvemhez, az én 
régiómhoz. 
   – Románia finnországi nagykövete 
volt egy időben. Került-e olyan helyzet-
be, hogy választania kellett a család és 

Isten ajándéka, hogy tenni tudtam másokért 
Interjú Smaranda Enache asszonnyal, a Pro Európa Liga emberjogi szervezet társelnökével 
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Szerepeink és küldetésünk (15.) 

 

        A kolleganő 
 
   Sokféle viszonyaink egyike a kolle-
giális, a munkatársi viszony. Ez olyan 
kapcsolat, melyben a társainkat nem 
mi választjuk meg, és nem is a vérsé-
gi kötelék fűz össze velük. A munka-
helyi közösség véletlenszerűen hoz 
össze teljesen idegen, különböző ko-
rú, természetű, vérmérsékletű, más-
más érdeklődésű embereket. Lehet 
csak futó kapcsolat, de elkísérhet egy 
életen át. A munkatársainkhoz fűző-
dő viszony hagyhat mély nyomot az 
ember életében, lelkében, személyi-
ségüket új vonással gazdagíthatja, 
élettapasztalatunkat bővítheti. 
   A munkahelyi kapcsolatok sokfélék, 
gyakran bonyolulttá is válhatnak, 
mert a munkahelyen sokféle igényt 
támasztanak az emberrel szemben. 
Mint minden más szerepnek, ennek 
is megvannak a maga követelmé-
nyei. Elvárják, hogy teljesítsd munka-
köri feladataidat, meg kell felelned a 
főnököd igényeinek, alkalmazkodnod 
kell a munkatársaidhoz, és mindezt 
úgy, hogy megpróbálsz kitartani saját 
elveid mellett. 
   De melyik a legfontosabb követel-
mény, miért is áll munkába az em-
ber? Mindenekelőtt, hogy létfenntar-
táshoz szükséges anyagi alapot 
megteremtse, hogy önmagát kitelje-
sítse, bebizonyítsa környezetének, 
önmagának, hogy hasznos, értékes 
ember. Ebből következik, hogy első-
sorban magával, saját problémáival 
van elfoglalva, és a mindennapok for-
gatagában kevéssé figyel környeze-
tére, munkatársaira. Leginkább any-
nyira, amennyire a szakmai érintke-
zés megköveteli. S ha a munkatársa-
inkkal való kapcsolat személytelen, 
egyoldalú, a munkatársainkról kiala-

kított vélemény is egyoldalú lesz. 
Megállapítjuk, hogy az egyik kolléga 
odaadóan végzi el a rábízott felada-
tokat, már-már zavaróan a tökéletes-
ségre törekszik. A másik nagyvonalú-
an hanyag, és könnyedén áthárítja 
másokra a munkát. Van, aki kiegyen-
súlyozott, nyugodtan fogadja, és he-
lyesen oldja meg a kényes kérdése-
ket is. A szorongó gyakran hibázik, 
ami a környezetének is kellemetlen. 
És még beszélhetnénk a főnök ked-
vencéről, a gátlástalan törekvőről, aki 
sok keserű percet okoz a többieknek. 
   Hogy lehet ennyiféle ember között 
eligazodni? Hogyan védekezzünk, 
tartózkodjunk az ellenszenvesektől, 
hogyan közeledjünk a rokonszenve-
sekhez? Honnan tudjuk, hogy a ked-
vesség őszinte érzésekből fakad-e, 
és mi rejlik a komor tartózkodás mö-
gött? Emberismeret kérdése, mond-
ják a bölcsek, de hogyan tehetünk 
szert erre? Szeretettel és megértés-
sel. Őszinte szóval, egy kicsit több 
odafigyeléssel meg lehet nyitni a lel-
keket. A szeretet a legjobb eszköz a 
megismerésre, és a megismerés a 
megértés felé vezet. Akit megértünk, 
azt könnyen el is fogadjuk, szövetsé-
gesünkké, barátunkká teszünk. Aki 
szeretettel közeledik másokhoz, az 
nagyvonalúbb és megértőbb lesz. 
Nem bántja a lelkét minden apró sé-
relem, de könnyebben beleéli magát 
mások helyzetébe, átéli az általuk 
elszenvedett fájdalmakat, örömöket. 
Gazdagodik lélekben. Képes lesz se-
gíteni másokon, és alkalomadtán 
számíthat mások segítségére. Így 
részévé válik egy közösségnek. Mert 
a munkahely is igazi közösséggé le-
het, ha a munkatársak igazi, egymás-
ra figyelő társak. Kapcsolatuk nem-
csak munkakapcsolat, hanem emberi 
kötelék, ami igazi, életre szóló barát-
sággá is válhat, beragyoghatja éle-
tünket. 
                                         Molnár Éva 

Márai Sándor: Köszönet a nőknek  

Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te 
harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az 
utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól 
féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És neked, mert 
a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű 
voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal 
arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested 
meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket 
szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert 
kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És neked, mert testedből a 
gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked, mert 
testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet. 

a közélet között? 
   – Amikor ezt a küldetést vállaltam, ak-
kor távol voltam a családtól, férjem, fiam, 
édesanyám csak néha egy-egy rövid idő-
re jöhetett meglátogatni, én is csak rövid 
időre jöhettem haza. Akkor fontosabb 
volt az a másik szerep, amit ott teljesítet-
tem: Románia érdekében próbáltam cse-
lekedni. Hiteles emberekre volt ehhez 
szükség. Ugyanakkor fontos kihívás volt 
számomra: az erdélyi értékek megismer-
tetése. Ott úgy éreztem, hogy jó helyen 
vagyok, mert nagyon sok, fontos állás-
ban levő nővel találkozhattam, akiknek 
elmondhattam, hogy érdemes Romániát 
támogatni, mert létezik egy tisztességes 
emberek lakta ország, akikért tenni kell.  
A bányászfelvonulások időszaka volt ez. 
Úgy kellett képviselni hazámat, hogy ne 
hazudjak. Szép tapasztalat volt, sokat 
tanultam a finnektől, akik felépítettek egy 
olyan országot, amelyik sok szempontból 
első helyen jár a világon. Amit tesznek 
arrogancia nélkül teszik, nagyon nagy 
szerénységgel, melynek egyik forrása 
éppen a  vallásosságuk. 
   – Mit tehetünk mi nők azért, hogy a vi-
lág jobb legyen? 
   – Elsősorban, hogy ne adjuk fel a ha-
gyományos szerepünket, tanúsítsunk 
sok szeretetet és megértést a családunk-
ban, a munkahelyünkön, ott ahol megfor-
dulunk. A mai globális társadalomból, 
amelyben a pénz és a hatékonyság a 
mérvadó, lassan kiszorul az emberi lélek. 
Ennek a megőrzésében van szerepük a 
nőknek. Példa lehet számunkra a finnor-
szági modell, ahol az ország elnöke egy 
nő, és minden szinten 50 %-os képvise-
lete van a nőknek. Ezeket a jogokat ők 
sem kapták ajándékba, harcoltak érte, 
sikeres női modelleket hoztak létre. Ná-
lunk nincsenek ilyen női modellek, a nő-
ket mindenütt utoljára veszik észre. 
   – Önnek ki a női példaképe? 
   – Családban példaképem volt édes-
anyám, nagyanyám. Mellettük sok cso-
dálatos tanárnőm, nevelőm formálta az 
életemet. Hatással voltak rám művészek, 
zenészek. Példaképeim közé tartozik 
Finnország elnöknője, aki mindig a ki-
sebbségek és a kirekesztett emberek 
jogaiért harcolt. Vagy Mary Robinson, 
Írország volt elnöke, majd az ENSZ em-
berjogi biztosa. Az mondhatom, hogy 
eszményképem nem egy személyben 
testesült meg, hanem az a női kategória, 
aki bátran kiáll a népszerűtlen kérdések 
ügyéért, vállalja a nehézségét és ódiu-
mát annak, hogy képviselni kell azokat, 
akiknek nincs lehetőségük magukat kép-
viselni. Ezek a nők az emberiség erős 
tényezői voltak a haladásban. 
                                     
                                      Borsos Melinda  
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Márták és Máriák (30.) 
 
    Fintaháza Maros-Torda vármegyének déli és Kis-Küküllő 
vármegyének északi részét szegélyező, cserfával borított 
hegységek által képezett völgyben fekszik, melynek északi 
nyitott oldalán a Nyárád vize folyik be és a községet át-
metszve folytatja útját – írja 1906-ban a falu lelkipásztora, 
Páll Károly. Szerinte, a falu a nevét az alapító Finta család-
tól kapta. Az első írásos feljegyzést az 1587-es nyilvántar-
tásban olvashatjuk. Káposztásszentmiklós leányegyháza 

volt 1702-ig. A XX. 
század elején az 530 
lakosból 390 reformá-
tus, 93 görög katolikus, 
a többi másvallású. 
Napjainkban a refor-
mátus egyház lélek-
számának fogyását 
látjuk, alig 190-en ma-
radtak, az emberek 
nagy része különböző 
szekták tagja lett. Ezek 
a szekták látványos 
ö s s z e j ö v e t e l e k k e l 
vonzzák magukhoz a 
még megmaradt refor-
mátusokat is, akiknek 
ősei XVI. századi refor-
mátus székely neme-
sek voltak. Templomot, 
paplakot, tornyot, isko-
lát építettek, a Nyárád 
gyakori kiöntése miatt 
megrongálódott épüle-

teket javították, gyakran sok vita, huzavona és a lelkészek 
erőfeszítései árán. A mai kis gyülekezetnek nincs szervezett 
nőszövetsége, de a feljegyzések arról tanúskodnak, hogy 
az asszonyok itt is feladatuknak érezték az egyház támoga-
tását. A leltárkönyvben szerepel egy fekete zászló, amely-
nek felirata: Fintaházi Református Nőszövetség, 1929. Az 
1933-as templomjavításkor 5300 leit, 1942-ben a torony új-
rafedésekor 200 pengőt ajándékoztak az asszonyok. A 
kommunizmus ideje alatt bibliakörként gyűltek össze és dol-
goztak. 1973-ban az irodában az ablakokra, falakra varrot-
tasokat készítettek, a templomba nagy- és futószőnyeget 
vásároltak. A gyakori paplak- és templomjavítás után a ta-
karítás, különösen az utolsó árvízi rongálás nyomainak el-
tüntetése komoly feladat volt a híveknek, férfiaknak, asszo-
nyoknak egyaránt. Jeleskedtek a padok, kerítések festésé-
ben, a templom felszentelése alkalmával szervezett szere-
tetvendégség lebonyolításában.       
   Meglátogatták évente a marosvásárhelyi idősek otthonát, 
a tiszteletes úr igehirdetése után mindenkinek szeretetcso-
magot adtak át. Tavaly a térség asszonyainak Fintaházán 
szervezték meg a nők világimanapját. Az igehirdetés után 
mindenkit vendégül láttak és egy-egy hóvirágcsokorral aján-
dékoztak meg. Amikor segíteni kell, összegyűlnek és meg-
szervezik, de szeretnének rendszeres női bibliaórát, új éne-
keket tanulni és más gyülekezetek asszonyaival találkozni. 
   
 

    A kisgörgényi templomba belépve felfigyelünk a gyönyö-
rű szőttes terítőkre, szószéktakaróra. Az ehhez hasonló ké-
zimunkák, Hollandiába, Svájcba, Németországba vitték el 
az itteni asszonyok hírét. A kilencvenes évek közepén az 
ide látogató nyugatiak elvitték, otthon eladták, s a pénzt a 
kisgörgényiek a templom, parókia javítására fordították. Az 
asszonyok az üres paplakban és vakációban az iskolában 
felállított szövőszékeken felváltva dolgoztak, sokszor éjfélig. 
Így készítették az eladásra szánt és a templomot díszítő 
szőtteseket.  
   Kisgörgény lakott település volt régóta, az első feljegyzés 
1496-ból való. A monda szerint a Szászrégenen túl fekvő 
Görgényből Jánosi, Ádámosi és Incze családnevű emberek 
erdőírtani jöttek ide és letelepedtek. A XIX. század közepén, 
amikor Orbán Balázs ide látogatott, 96 házszámot jegyzet 
le. Ez a falu is apadóban van, ezen némileg segítenek a vá-
rosról hazaköltözők. A kis 200 lelkes református gyülekezet-
nek szervezett nőszövetsége nincs, de mint mindenhol az 
itteni asszonyok is a gyülekezet tevékeny tagjai. Ha valami-
lyen feladatot kell megoldani, mindig akadnak jelentkezők. 
Gyűjtöttek egy falubeli gyermek gyógyítására, a marosvá-
sárhelyi öregotthon lakóinak kalácsot sütöttek, imahéten a 
vendéglelkészeket egy-egy könyvjelzővel ajándékozták 
meg, amelyre a hét igei mottóját hímezték. Az ökumenikus 
női imanapon vendégül látták a környező falvak asszonyait, 
az istentisztelet után szeretetvendégséget tartottak. Sokat 
dolgoztak a paplak javításánál, padlást tapasztottak, ajtót, 
ablakot festettek, elrendezték az udvart, a kertet, rongysző-
nyeget szőttek, a művelődési ház építésénél is segédkez-
tek. Részt vesznek a nőszövetségi konferenciákon, idén 
májusban Debrecenben voltak nőszövetségi és presbiteri 
találkozón. A bibliaórákat kéthetente más-más családnál 
tartják, utána énekpróba következik. A beteglátogatást kö-
zösen végzik délutáni istentisztelet után. Az asszonyok 
részt vesznek az öregek vasárnapjának megszervezésé-
ben, imahéten megvendégelik az igehirdető  lelkipásztoro-
kat, segítenek a karácsonyi csomagok készítésében. Ven-
dégül látták a pomázi testvérgyülekezet küldöttségét, a Du-
nakeszi-i ifjúsági kórust, a Schönau-i fúvószenekar tagjait.  
    A völgyben kissé bennebb fekszik Székelycsóka, 
Kisgörgény leányegyháza, ahol 1956-ban még 486 tagot 
számlált a gyülekezet, ma 10 idős református él, évek óta 
nem volt esküvő, keresztelő, konfirmáció, csak temetés. 
                                                                                  T. I. 

 

  Kisgörgényi asszonyok 

A fintaházi református templom 
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Az Úr döntését mindig 
alázattal fogadtam 

 
 Nagykenden a felújított öreg csalá-
di házban beszélgetek özv. Nagy 
Lászlóné Menyhárt Erzsébettel.  

Ismerős ne-
kem ez a 
porta, itt a 
hátulsó ház-
ban töltötte 
utolsó éveit 
kedves taní-
tó nénim, az 
egész falu 
Magda kis-
asszonya. 
  

    – Mit jelent neked ez a ház, ahol ne-
velkedtél, mit jelent a szülőfalu, hogy 
marosvásárhelyi lakásodat, állásodat 
otthagyva hazaköltöztél? 
   – Nemcsak az érzelmek vonzottak 
haza, hanem a szükség is. Ezelőtt 
négy évvel édesapám súlyosan meg-
betegedett, édesanyám is. Láttam, 
hogy szükségük van a segítségre, a 
három testvér közül én vagyok, aki 
egyedül él, úgy éreztem, hogy az Úris-
tennek terve van velem. Kértem az it-
teni iskolába helyezésemet, s idejöt-
tem. A nyugdíjazás után szándékoz-
tam hazaköltözni, de korábban került 
sor erre. Tavaly elveszítettem édes-
apámat, most még édesanyám maradt 
a szívem közelében. A marosvásárhe-
lyi állásomat nem adtam fel, fél kated-
rával ott is tanítok. 
   – Mikor Nagykendhez közeledem, én 
úgy érzem, a fészekbe jövök haza, 
ahol még a bokrok is köszöntenek. Így 
vagy ezzel te is? 
   – Igen, nekem is fészek, mert idézi 
az egész életünket, gyerekkortól kísér 
végig a felnőtt korig. Mindig önálló vol-
tam, azt mondtam, ahol jó a családom-
nak ott jó nekem is. A fészek fontossá-
ga akkor tudatosult bennem, amikor 
egyedül maradtam, akkor kezdtem iga-
zán vonzódni haza a szülői házhoz. A 
templom ismét olyan kedves lett, mint 
régen, és a természet közelségét is 
újra átéltem, ami annyira hiányzott a 
tömbházlakásban. Itt jól érzem ma-
gam. Persze megváltozott a falu, az 
iskola, én meg nehezen alkalmazkodó 
vagyok. Nem nyílok meg könnyen, de 
ha megismernek, s én is megismerem 
a környezetemet, onnan sírva válok el. 
   – Milyennek találtad a falut annyi év 
távollét után? 
   – Nem ismerek már mindenkit, in-
kább a gyerekeket és az öregeket. Fél-
ve jöttem haza, mert senki sem próféta 

a maga hazájában, de úgy érzem, a 
helyemen vagyok. Megérte hazajönni, 
mert sokat tudok tenni, a gyerekek 
szép eredményeket értek el magyar 
irodalomból a különböző versenyeken. 
   – Gyermekkorod a nehéz 1950-60-
as években volt, amikor édesapád ku-
láklistán, nagyapád hamis vádak alap-
ján börtönben volt. Milyen nyomot 
hagytak ezek a dolgok benned? 
   – A családom nagyon vallásos, 
gyermekcentrikus volt. Igyekeztek min-
ket óvni, én otthon soha panaszt nem 
hallottam, mindig alázatra, szerény-
ségre intettek. Minél inkább megaláz-
tak, lelkileg annál inkább megerősöd-
tem, s megtanultam minden helyzetet 
hittel elfogadni. 
   – Mit vittél magaddal az iskolából, az 
itthoni templomból? 
   – A családunk buzgó templomjáró 
volt, a szüleim igyekeztek a hitet be-
lénk oltani. Mikor hazajöttem a temp-
lomból, a hallott textusokat lejegyez-
tem, s később a főiskolán vagy tanár-
ként sem szégyelltem megvallani a hi-
temet. Ez a legnagyobb örökségem a 
szüleimtől és Péterfy László tiszteletes 
úrtól: minden helyzetben tisztességgel, 
becsülettel megállni a helyemet, s a 
középpontban Isten álljon. Vele és ál-
tala oldjuk meg életünk problémáit. 
   – Elhunyt férjed, Nagy László is 
nagykendi vallásos, sokgyermekes 
családból származott, majdnem szom-
szédok voltatok. Hogy kezdődött a 
kapcsolatotok, a szerelmetek? 
   – Laci teológus volt Kolozsváron, én 
főiskolás Marosvásárhelyen, vakációk-
ban találkoztunk, s ezek a találkozások 
mind kedvesebbekké váltak, gyakran 
sétáltunk együtt az Újtemető felé. Tet-
szett a lelki tisztasága, pontossága, 
fegyelmezettsége, erkölcsi értékrendje. 
1976-ban házasodtunk össze, Tatár 
Mihály tiszteletes úr az Énekek Éneké-
ből választotta az Igét: „Tégy engem 
mintegy pecsétet a te szívedre, mint-
egy pecsétet a te karodra; mert erős a 
szeretet, mint a halál, kemény mint a 
sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek 
lángjai, az Úrnak lángjai.” Olyan is volt 
mindkettőnknek a házasság, mint egy 
életre szóló pecsét. Boldogok voltunk 
együtt, én még most is társamnak ér-
zem őt, pedig már sok éve eltávozott. 
   – Hogy indult a közös életetek?  
   – Laci segédlelkész volt Marosvásár-
helyen a Kistemplomban, engem 
Botoşani-ba helyeztek, eleinte távhá-
zasság volt, de Isten embereket ren-
delt a megsegítésünkre. A férjemet 
meghívták Alsóbölkénybe, nekem sike-
rült hazakerülnöm, egy közeli román 
faluban tanítottam. Életünk legszebb 
10 éve ott volt, abban a kedves, me-

legszívű gyülekezetben. A lányom, 
Andrea is ott született. 
   – Mikor jelentkezett a Laci szívbeteg-
sége? 
   – 1987-ben meghívták Radnótfájára, 
sok volt a munka: parókiaépítés, a 
tömbházakban lakó hívek meglátoga-
tása. Biblaórára sokszor 200-an is ösz-
szegyűltünk csütörtök este, át kellett 
menni a templomba, hogy elférjünk. 
Nemsokára kiderült a betegsége, egy-
re gyengébb lett, utolsó napjaiban azt 
mondta: „Én voltam a legboldogabb 
ember a világon.” Én tudtam, hogy így 
is volt. Életének egy napját sem tudta 
elképzelni a családja, a gyülekezete 
nélkül. 1993-ban adta vissza lelkét Te-
remtőjének, akkor én úgy éreztem, 
hogy nélküle a mi életünknek sincs ér-
telme, de másnap, amikor Andreával 
kinyitottuk az imakönyvet, a napi ige 
így kezdődött: Isten veletek lesz! Ez 
így is volt, mindig éreztem az Ő erejét, 
támogatását. Özvegységemben nagy 
támasz volt a gyülekezet, Batiz And-
rás, aki egy évig volt beszolgáló, amíg 
a parókián laktunk, s Nemes Árpád, 
aki irányította a gyülekezeti munkát. 
   – Miért nem maradtatok Szászré-
genben? 
   – Szerettünk volna közelebb kerülni 
a szüleimhez, testvéreimhez. Andrea 
elvégezte a vallástanár-német szakot, 
állást kapott Marosvásárhelyen aztán 
ösztöndíjjal Hamburgban germaniszti-
kát tanult, most Bristolban gyakorolja 
az angolt, de szándékában áll hazajön-
ni. 
   – Voltak-e kellemetlenségeid az isko-
lában? 
   – Elfogadták, hogy én járok temp-
lomba, szükség esetén vallásórákat is 
tartok. Laci velem jött minden iskolai 
rendezvényre, a múlt rendszerben is 
meghívták tanévnyitó ünnepségre. Mi 
mindent együtt végeztünk: színjátszó 
csoport szervezését, kirándulásokat, 
Katalin napi bált a kultúrotthonban, 
öregotthont látogattunk, szeretetcso-
magot készítettünk. Soha nem töre-
kedtem a gyülekezetben vezető sze-
repre. Az asszonyokkal nagyon jó vi-
szonyban voltam, ismertem mindenki 
gondját-baját. 
   – Mit üzennél a lap olvasóinak? 
   – Szeretném nagybetűkkel felírni az 
égre, hogy minden boldogság és lelki 
békesség felülről jön. Boldog voltam 
minden helyzetemben, mert Isten dön-
tését mindig alázattal fogadtam, s Hen-
ri Visconti szavaival elmondhatom:       
„Semmit sem kaptam, amit kértem és 
mindent megkaptam, amire szüksé-
gem volt.”  
                                      Tatár Mihályné 



   A feminizmusnak nevezett 
múlt századi mozgalom, a 
francia forradalomban keres-
heti eszméinek elindítóit, 
azok között, akik a nőiség 
ismérveit sallangnak tekint-
ve, magukat férfiasan, harci-
asan, agresszíven kezdték 
viselni, egyenjogúságot kö-
vetelve. 
   Már ekkor a mozgalom ket-
tőssége nyilvánvalóvá lett. 
Egyrészt a végletes elnőiet-
lenedés felé hajlott, másrészt 
jogos „trónköveteléssel” lé-
pett fel: a jogegyenlőség igé-
nyével. (Vegyék emberszám-

ba végre az „asszonyi állatot”, mert 
így jelent meg a latin mulier-nő szó a 
középkori kódexfordításokban). Pedig 
már az evangélium megmutatta a nő 
egyenrangúsításának példáját, mikor 
Jézus szóba állt a bűnös asszonyok-
kal, hagyta, hogy kifejezzék nővoltuk 
lényegét: a gondoskodást, s az ő kí-
séretükben éli meg a halált és a feltá-
madást. Feledékeny a történelem. Az-
óta a női mivolt sok vitának volt a 
gyűjtő- és gyújtópontja, napjainkra si-
került a kezdetek végleteit a legvégső-
kig feszíteni. 
   A családközpontú anyaság-
eszmény egyre hátrébb került az idők 
folyamán, (férfi-munkaerő hiány a há-
borúban és a háborúk után), történel-
mi-gazdasági szükségletekkel indo-
kolták a női munkaerő kihasználását, 
alacsonyabb bérezéssel, családfenn-
tartásra kényszerítve, férfiasítva és 
önállósítva a kiszolgáltatottakat. E fo-
lyamat mára a férfiakkal való egyenlő-
ségben, a mindenhez való hozzájutás 
formájában teljesedett ki. A nő előtt a 
munkapiac nyitva áll. Különféle ipar-
ágak munkálkodnak a nő silányításán, 
az árú eladhatóságát növelendő 
(kozmetikum, divat).  
A gyógyszergyártók fogamzásgátló 
tablettákkal kövezik ki kis csecsemők 
halálútját, ezzel fokozzák a gépesített 

anyák teljesítőképességét. 
   Ez a modern nőtípus a feleség sze-
repében úgy tűnik, energiájának egy 
részét a férfi-halandóság növelésére 
fordítja, mikor újabb teljesítményekre 
stresszeli férjét, a szerzés mohóságá-
ba fullasztja családja életét, a média-
szörny reklámhadjáratának áldozva 
fel őket és önmagát is. 
   Eme életellenes, szétziláló (diabo-
los: aki szétszór) erőkkel szembefor-
dul a kevésbé látványos, halkabb élet-
vezetés, melyben a nőiség hagyja, 
hogy a Teremtő ajándékait a szívünk-
be rejtett jóindulat és jóakarat megmu-
tassa: az irgalmasságot, a részvétet, 
az együttérzést. Ezt nem igyekszik 
elfeledni, nem fedi el a szemét önféltő 
gesztussal az emberi gyötrelmek lát-
tán. Nem elégszik meg az alkalmi se-
gítőkészség fellángolásával. Meghall-
ja a gondoskodás, közösségi törődés, 
szociális érzékenység hiányától ful-
dokló magára hagyott gyermek és 
öreg kiáltását; női ésszel és kézzel 
próbálja élhetővé szervezni körülöttük 
a világot. 
   Vannak, akik a sikerhajszától, a tel-
jesítménykényszertől elfordulva, világ-
szelídítő erővel alkotnak, nevelnek, 
tanítnak, gyógyítanak, ápolnak. Nők – 
tudós vagy művész – megtehetik, 
hogy mulandó, törékeny, szenvedés-
től gyötrött létünket beemelik az időt-
len jóság és szépség gyógyító vigasz-
talásába. 
   Vannak nagyanyák, akik imádkozni 
és énekelni tanítják a gyermeket, van-
nak édesanyák, akik ráérnek mesét 
olvasni, együtt játszani, simogató-
gyógyító jelenlétüket nem pótolják fi-
zetett idegenekkel. Mert ha a jézusi 
szelídség nem járja át a falakat – 
gyár, iroda, iskola, otthon – elszaba-
dul az emberben lakozó pokol. 
   Imádkozzunk, hogy a mosolygó tü-
relem, a körültekintő odafigyelés szelí-
dítse meg a világot. Szelídíts minket, 
Uram, hogy szelídíthessünk! 
                                        Költő Ágnes  
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Mit ér az ember, ha nő? 
A feminizmusról 

Kosztolányi Dezső 

Februári óda 

Jaj, mily gödörbe buktat e február, 
mily mély homályba? Csillagaim hunyó 
világa hamvad. Földre ver le 
szörnyü betegség.  

Sorsom, mely eddig tétova ködbe bújt 
egyszerre itt van, szőnyeges és meleg 
szobámba sétál, mint a farkas, 
rám vicsorogva.  

Ijedve futnék, ámde hová lehet? 
Nincsen menekvés, zörgetek esztelen, 
kemény kilincsen és vasajtón 
koppan a szándék.  

Csupán te állsz itt, kedvesem, árny 
gyanánt, 
távolba mosva, sápatag és merőn, 
már mint az özvegy, kit halott férj 
hűtlenül elhágy.  

Még sincs üres szó ajkadon, és hazug 
vigaszt se súgsz te. Mint a csodálatos 
józan való vagy, és a hűség 
s mint a halál nagy.  

El is felejtem a szanatórium 
pálmáit és a téli-sötét delet, 
s a mélyből a fényes magasba 
fölkiabálok.  

Jó volt tevéled járni a sárgolyó 
üröm-vidékét, a keserű mezőt, 
ó boldogságom édesanyja, 
társam a rosszban.  

Én nem szerettem önmagamat soha. 
De te szerettél. Egyszerű és igaz 
jóságod oly gyors, lángoló volt, 
hogy utolértél.  

Ha fújt a szél, még át se cikázhatott 
a gondolat, hogy "meghülök", amikor 
önzésem is előzve: "meghűlsz", 
már te kimondtad.  

Lásd, így dicsérlek szakszerű, tárgyias, 
pontos szavakkal, úgy, ahogy illet ez, 
mert köznapi voltál te mindég, 
mint a verőfény.  

Kések között, a végzet a vállamon, 
téged dalollak, még nyomorékul is, 
száj nélkül is, szájamba sebbel, 
emberi nagyság. 

 

A hagyományos értékek ma is fontosak, és a nők számára is fontosak 
kell, hogy legyenek. Ma nem csak a női szerepek, hanem minden felbom-
lani látszik, s ennek nem szabad engedni. A keresztyén ember jól tudja, 
hogy kísértésekkel teli a világ. Elutasítom a média által sugallt, modern 
nőtípust, amelyik dolgozni sem hajlandó, gyereket sem szül, hanem kizá-
rólag női jellegének érvényesülésére épít.                         
                                                                                        Jókai AnnaJókai AnnaJókai AnnaJókai Anna    
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   – Hogyan marad egy csinos fiatal 
lány egyedül? 
   – Úgy gondolom, hogy nem véletle-
nül. Igazolásképpen, sok olyan törté-
netet ismerek, ami mind azt bizonyítja, 
hogy nem a lány ügyességétől, szép-
ségétől, kedvességétől, csinosságától 
függ egy kapcsolat kialakulása, még 
csak az sem játszik szerepet, hogy jól 
megszervezte vagy sem, hanem egy 
kapcsolat csak úgy lesz, adatik, mint 
egy ajándék. Sokszor hallani, hogy az, 
akinek még nem jött össze a család-
alapítás, túl válogatós vagy túl nagyok 
az igényei, de ezt magamról is és 
egyedül élő barátaimról is tudom, hogy 
nem igaz. Számomra a férfi és a nő 
egymásra találása egy titok. Az is igaz, 
hogy napjainkban a nő-férfi közötti 
kapcsolatteremtés nehezebb, mint ko-
rábban. Most már van egy olyan réteg, 
aki társkeresőkben, interneten próbál 
ismerkedni. 
   – Jó eredményei vannak az ilyen 
társkeresésnek? 
   – Mivel eléggé új keletű ez a fajta 
ismerkedés, ezért nem tudom, mennyi-
re időtálló. De van olyan ismerősöm, 
aki interneten ismerkedett, és házas-
ság lett a kapcsolatból. Nem ítélem el 
a társkeresésnek ezt a módját, de szá-
momra idegen ez a módszer, én eb-
ben nem vagyok szabad, nem szeret-
nék így keresni társat. 
   – Sok fiatal nő él magányosan – ön-
ként, vagy kényszerűségből – divatos 
szóval szingliként. Aggasztó-e ez, 
vagy a XXI. század természetes társa-
dalmi modelljét kell látnunk benne? 
   – Akikről eddig beszéltem, ide szá-
mítva magamat is, azok többé-
kevésbé nem önként maradtak egye-
dül. De van, aki azért marad egyedül, 
azért nem alapít családot, mert nem 
szeretné magát elkötelezni, mentesülni 
akar mindenféle kötöttségtől és köte-
lességtől, ami a kényelme feladását 
jelentené számára. Ezek az emberek 
esetleg élettársi kapcsolatban élnek. 
Aztán sokan félnek a házasságtól, 
mert nagyon sok negatív példát látnak 
maguk körül. Családot alapítani csak 
biztos alapokra lehet, ami nem csupán 
érzelmi vagy egzisztenciális alapot je-
lent, hanem egymásnak egy életre 
szóló felvállalását. Meggyőződésem, 
hogy ebben a megváltozott világban, 

amelyben élünk Isten nélkül, önerőből, 
egymás mellett senki sem képes kitar-
tani. Az is előfordul, hogy vannak akik 
éretlenül lépnek házasságra, azt gon-
dolva, hogy révbe értek, a boldogság 
kikötőjébe. Holott a házasság azt je-
lenti, hogy elkezdődik egy kemény 
harc, ahol a másikat időnként nagyon 
nehéz hordozni, nem elhagyni, megol-
dásokat találni, áldozatokat hozni.  
   – Mindezek, a benned letisztult gon-
dolatok is befolyásolnak a társkeresés-
ben? 
   – Én nem tekintem lezárt állapotnak 
ezt, amiben most vagyok. Ismerem sok 
családos és nem családos barátom 
nehézségeit, azokat a gondokat, ami-
vel szembesülnek, de nem hiszem, 
hogy minden házasság halálra van 
ítélve, vagy minden kapcsolat csak fáj-
dalommal és csalódással végződik.  
   – Régebben azt, aki egy bizonyos 
korig nem ment férjhez, vénlánynak 
nevezték. Ma már más nehézségekkel 
kell a szinglinek szembenéznie. Vállal-
ható-e az egyedüllét? 
   – Ha a szinglinek békessége van ab-
ban, hogy egyedül maradt, és ez szá-
mára nem egy olyan teher, amit nap 
mint nap kínlódva húz maga után, ak-
kor vállalható. Azok számára pokol, 
akik nem szabadultak fel ebben, úgy 
érzik, hogy ez számukra büntetés, 
megkeserednek, hogy körülöttük min-
denki másnak van családja, csak nekik 
nem sikerült még. Nekem nem teher 
az egyedüllét. Ez nem jelenti azt, hogy 
időnként nem nehéz, mert én is, mint 
minden ember, időnként szeretném, 
hogy rám figyeljenek, hogy kényeztes-
senek, hogy én is kapjak, s ne csak 
adjak.  
   – Szüleid szokták-e kérdezni, hogy 
mért nem mész férjhez? 
   – Szüleim és testvéreim számára 
egy időben téma volt ez a kérdés, mert 
szeretnék, hogy én se maradjak társ 
nélkül az életben. Aztán mindenki na-
pirendre tért fölötte. Szüleim sem 
stresszelnek a kérdéssel, és nem is 
akarják megszervezni az életemet. 
   – Vannak-e előnyei annak, hogy 
egyedül élsz? 
   – Ismerőseim szerint, jó nekem, mert 
szabad és független vagyok. Ebből 
adódóan, szabadon rendelkezhetem 
az időmmel. Nagyon sok időt töltök a 

munkámmal, ez a hivatásom, ez a he-
lyem, amit Istentől kaptam. Örömöt és 
elégtételt jelent számomra, amikor 
gyerekekkel, fiatalokkal foglakozom. A 
harcokban, amelyeket Isten előtt egye-
dül kell megvívnom, érzem, hogy erő-
södik hitem. A szabadság és függet-
lenség hátrány is számomra, olyan-
ként, hogy túl sok időt szentelek a 
munkának, hivatásomnak  és nem jut 
elég szabadidő hobbyjaimra. Nehéz 
amikor barátaim esetleg nem érnek rá, 
és nincs kivel megbeszélnem gondjai-
mat. Sok szingli ismerősöm van, de 
nem sokan találják meg úgy a helyü-
ket, hogy embertársukat és Istent szol-
gálják, felismerjék azt a hivatást, amit 
örömmel végezhetnének.  
   – Manapság az is elég elterjedt, 
hogy egyedülálló nők azért, hogy ne 
maradjanak magukra, szülnek vagy 
örökbefogadnak egy gyereket. Vállal-
koznál-e erre? 
   – Gyereket apa nélkül? Semmikép-
pen nem. Az örökbefogadás pedig 
nem egy könnyű döntés, nem vállal-
koznék erre. Nekem az a vágyam, 
hogy Isten közelében éljek, ha Isten 
úgy gondolja, hogy ehhez kell nekem 
egy társ, akkor megajándékoz vele, 
tudom, de ha nem, akkor nem fogom 
magam beleerőltetni egy olyan hely-
zetbe, amire nem ad áldást.  
   – A szociológia a szingliket egysze-
mélyes embercsoportoknak tekinti. Sé-
rülékenyebb és könnyebben manipu-
lálható-e az ilyen egyszemélyes cso-
port? 
   – Nem tartom helyesnek a társada-
lom ilyen fajta átalakulását, mert sok 
esetben az emberi önzés, önmegvaló-
sítás, kényelem, az ami motiválja, és 
ez veszélyes mind a jelen, mind a jövő 
nemzedék számára. A kérdés az, hogy 
ki hogyan szingli: az a szingli, akinek 
nincsenek kapcsolódásai, közössége, 
barátai, egy hivatása, nincsen 
számontartva, hanem lelkileg silány 
élete van, könnyebben manipulálható 
és sérülékenyebb. Ha viszont úgy él, 
hogy közben vannak barátai, megtalál-
ta helyét, hivatását az életben, részt 
vesz a jövő nemzedék nevelésében, 
értékek átadásában és erre áldozza 
minden idejét, tudását, életét, akkor ez 
a társadalom nem teljesen elveszett. 
Isten az embert társas lénynek terem-
tette, ezért nem jó az embernek egye-
dül. Társ mellett is maradhat az ember 
egyedül, élhet értelmetlen életet. Az 
egyedülálló ember élete is lehet értel-
mes, Istennek szentelt, és nincs egye-
dül. A  kérdés, hogy Istennel élem a 
napokat vagy nélküle. 
                                
                                   Borsos Melinda 

Egyedül, Istennel 
Húsz éve még a háztartásoknak alig egyötöde volt egysze-
mélyes, ma már a negyedük. Egyre több fiatal nő él magá-
nyosan – önként, vagy kényszerűségből. A szingli nők (an-
golul: single – egyedülálló) életéről Belényesi Gabriellával, 

 a Philothea Klub ügyvezetőjével beszélgetünk.   
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    Ázsia, Eurázsia  Japánban a nők 
várható élettartama 85 év, ami a 
legmagasabb a világon. 
 Dél-Koreában becslések szerint a női 
lakosság felének már húsznál több 
arcplasztikai műtétje volt. 
 Bangladesben a lányok legalább felét 
15 éves koráig férjhez adják, és a 
többségük 19 éves kora előtt megszüli 
az első gyermekét. Afganisztánban a 
lányok csupán 12,6 százaléka tanul 15 
éves koráig vagy tovább, szemben a 
fiúk 43,1 százalékos arányával. 
Kambodzsában 55000 prostituált 
dolgozik, harmaduk még nincs 18 
éves.Thaiföldön 2,8 millió nő űzi a 
legősibb mesterséget, amivel az or-
szág gazdaságának egyharmadát 
teszik ki.  
   Indiában az elmúlt húsz évben közel 
tízmillió lány magzat esett áldoza-
tául az abortusznak, mert a nőknek fiú 
utódot kell szűlniük. Az országban 
minden 34. percben megerőszakolnak, 
minden 93. percben pedig megölnek 
egy nőt. Pakisztánban szintén tragikus 
a helyzet: évente 150-200 nőt öl meg a 
családja, "becsületbeli" okokra hivat-
kozva. Oroszországban pedig órán-
ként legalább egy nő meghal házas-
ságon belüli erőszak miatt, évente 
körülbelül 14000 nőt ölnek meg. 
Örményországban a nők több mint 
egynegyede tapasztalja meg a 
házasságon belüli erőszak borzalmait.  
    Ausztrália és Ausztrálázsia  
Ausztráliában a csecsemők 31 
százaléka leányanyáktól születik. Új-
Zéland a statisztikák szerint az 
egyetlen állam a Földön, ahol a nők 

kicsapongóbbak a férfiaknál. Pápua 
Új-Guineában 2006–2007-ben közel 
500 nőt támadtak meg azért, mert 
azzal gyanúsították őket, hogy AIDS-
fertőzést okoztak, méghozzá boszor-
kánysággal. 
    Közel-Kelet  Izraelben a nők 15 
százaléka szerzi meg a főiskolai 
diplomát, míg a férfiaknak csupán 12 
százaléka. Jemenben viszont egy 
lánynak csupán egy a háromhoz az 
esélye arra, hogy egyáltalán megtanul-
hasson írni és olvasni. 
    Egyiptomban egészen a közelmúltig 
a lányok közel 90 százalékát 
körülmetélték. Az arab államok 
parlamentjeiben a legalacsonyabb a 
női miniszterek aránya: mindössze 9 
százalék. De Szaúd-Arábiában a nők 
még szavazati joggal sem rendel-
keznek. 
    Afrika  Becslések szerint a 13 
mill iós lakossággal rendelkező 
Malawiban közel 600000 HIV-pozitív 
nő él. A Kongói Demokratikus Köztár-
saságban több mint 3500 nőt erő-
szakoltak meg 2008 első hat hónap-
jában – és ezek csupán a dokumentált 
esetek. 
  Sierra Leonéban a világon a 
legmagasabb a szülésbe belehaló nők 
aránya: 100000 szülésre 2000 
haláleset jut. Ruandában viszont a női 
parlamenti képviselők aránya a 
legmagasabb világviszonylatban: a 
legutóbbi választásokon a kiosztható 
80 képviselői hely közül 45-öt nők 
nyertek el. Hatalmuk azonban ennek 
ellenére is csak látszólagos. 
    Észak- és Dél-Amerika  1980 óta a 

választásokon a női szavazók aránya 
átlag 30 százalékkal magasabb a 
férfiakénál.  
A legutóbbi elnökválasztáson 8 
millióval több nő szavazott Barack 
Obamára, mint férfi. A nők viszont 
átlag 23 százalékkal kevesebbet 
keresnek, mint a férfiak. Az amerikai 
lányok 30 százaléka 20 éves kora előtt 
teherbe esik. 
A Karib-szigeteken a nők közel egy-
harmada szenved el házasságon belüli 
erőszakot. Kolumbiában  naponta 
meghalt legalább egy nő politikai erő-
szak következményeképp. Bolíviában 
a lányok 14 éves koruktól házasod-
hatnak, míg a fiúknak ehhez legalább 
16 éveseknek kell lenniük. 
Venezuelában évente 60000 gyerek 
születik 15 éven aluli anyától. 
    Európa  Az európai országok közül 
Spanyolországban és Francia-
országban a legmagasabb a nők 
várható élettartama: 84,4 év. Szerbia 
és Montenegróban a kismamák 
anyasági segélyként munkabérük 100 
százalékát  kapják  a gyermek 
születésétől számított egy éven 
keresztül. Finnországban a miniszteri 
pozíciók 58 százaléka nők kezében 
van, ami világviszonylatban a legma-
gasabb arány. A kontinensen Dániá-
ban és Svédországban a  legmagas-
sabb, 73 százalékos a női foglal-
koztatottság, ezzel szemben Olasz-
országban a nőknek csupán 46,9 
százaléka áll alkalmazásban. 
Németországban a dolgozó nők átlag 
24 százalékkal keresnek kevesebbet, 
mint a férfiak. Európában a bolgár nők 
lesznek leghamarabb, míg az angolok 
a legkésőbb anyák: előbbiek átlagosan 
24,4 évesen, míg utóbbiak 30 éves 
koruk után hozzák világra elsőszü-
löttjüket. 
 

Hol (nem) jó nőnek lenni? 
A világ különféle országaiban meglehetősen eltérő helyzetben vannak a 
nők. A szélsőségek azonban olykor kifejezetten megdöbbentőek. 

 
   A megszületett pici lány hozza nemének báját, mosolygós huncutkás küllemét és az idő múlásával mind erőseb-
ben kialakulnak a nőiesség jegyei. Játékában az anyamodellt utánozza, azokat a körülötte élő nőket, akik féltő gon-
doskodással veszik körül. Az óvodában már intrikál, kacérkodik, szerepel, félt, ápol... készül a női szerepre. Szereti 
a szépet, megküzd a sikerekért, tud gyöngéd lenni, és helyzettől függően döntőképessé válik. Szereti, ha gyámolít-

ják, de szeret önálló is lenni, tudja fogadni a dicséreteket – hol szerénységgel, hol kitörő lelkesedéssel. 
Kopacz Imola 
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Weöres Sándor 
 

Rongyszőnyeg 
 (részlet) 

 
A nő: tetőtöl talpig élet.  

A férfi: nagyképű kisértet.  
 

A nőé: mind, mely élő és halott,  
úgy, amint két-kézzel megfoghatod;  

a férfié: minderről egy csomó  
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.  

 
A férfi - akár bölcs, vagy csizmavarga –   

a világot dolgokká széthabarja  
s míg zúg körötte az egy-örök áram,  

címkék között jár, mint egy patikában.  
Hiába száll be földet és eget,  

mindég a semmiségen át üget,  
mert hol egység van, részeket teremt,  

és névvel illeti a végtelent.  
Lehet. kis-ember, lehet nagy-vezér,  
alkot s rombol, de igazán nem él  

s csak akkor él - vagy tán csak élni látszik –  
ha nők szeméből rá élet sugárzik.  

 
A nő: mindennel pajtás, eleven,  
csak az aprózó észnek idegen.  
A tétlen vizsgálótól összefagy;  

mozogj és mozgasd s már királya vagy:  
ő lágy sóvárgás, helyzeti erő,  

oly férfit vár, kitől mozgásba jő.  
Alakja, bőre hívást énekel,  
minden hajlása életet lehel,  

mint menny a záport, bőven osztogatva;  
de hogyha bárki kétkedőn fogadja,  
tovább-libeg s a legény vérig-sértve  

letottyan címkéinek bűvkörébe.  
Valóság, eszme, álom és mese  
úgy fér hozzá, ha az ő köntöse;  

mindent, mit párja bölcsességbe ránt,  
ő úgy visel, mint cinkos pongyolát.  
A világot, mely észnek idegenség,  

bármeddig hántod: mind őnéki fátyla;  
és végső, királynői díszruhája  

a meztelenség. 

A kegyelem csillagjegyében 
 
   A lélek és élet útvesztőiben egyre nehezebben tájékozódó 
embert a horoszkóp még jobban összezavarja, félrevezeti.  
Egyre várja a világosságot, de még sűrűbb homályban téve-
lyeg (Jób 30, 26). Pedig „az igaz világosság eljött volt már a 
világba, amely megvilágosít minden embert.“ (János 1, 9) 
Jézus önmagáról mondta és azt igérte: „Én vagyok a világ 
világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, 
hanem övé lesz az életnek világossága.“ (János 8, 12) 
   A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, hogy 
segítségével „járjunk az Úrnak világosságában.“ (Ésaiás 2, 5) 
 
Január 
Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. (Máté 4, 
10) 
 
Február 
Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az 
Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te 
szentséged templomába. (Jónás 4, 8) 
 
Március 
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek 
elmúltak, ímé újjá lett minden. (II. Korinthus 5, 17) 
 
Április 
Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot 
és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben. (Hóseás 
12, 6) 
 
Május 
Aki figyelmez az Igére, jót nyer: és a ki bízik az Úrban, oh 
mely boldog az! (Példabeszédek 16, 20) 
 
Június 
Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem 
múlnak. (Márk 13, 31) 
 
Július 
És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazság-
nak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek 
és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. (Malakiás 4, 2) 
 
Augusztus 
Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a 
te házadnépe! (Apostolok Cselekedetei 16, 31) 
 
Szeptember 
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. 
(Filippi 4, 13) 
 
Október 
Lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhába 
öltöztetlek téged! (Zakariás 3, 4) 
 
November 
Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van 
az Úrban, az ő Istenében; (Zsoltár 146, 5) 
 
December 
Ti is azért legyetek készek: mert amely órában nem gondol-
nátok, abban jő el az embernek Fia. (Lukács 12, 40) 
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Vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a _________________________. (Ézs 35,1) 

Egyiptomban olcsón ettünk halat, ___________________ , _______________ , 

_______________ , _______________ és _____________________. (4Móz 11,5) 

Érleli első gyümölcsét a _________, és a virágzó _________ illatoznak. (Én 2,13) 

 Mint __________ a ____________ közt, olyan kedvesem a lányok közt. (Én 2,2) 

Vigyetek ajándékot annak az embernek: egy kis balzsamot, egy kis mézet, 

gyógyfüvet, _______________, ____________ és ______________. (1Móz 42,11) 

Saul éppen Gibea határában, Migrónban, a _______ alatt tartózkodott. (1Sám 14,2) 

De a végén keserű lesz, mint az ____________, éles, mint a kétélű kard. (Péld 5,4) 

Az igaz virul, mint a _______, magasra nő, mint a libánoni _______. (Zsolt 92,13) 

De én olyan vagyok, mint a viruló _________, Isten házában lehetek. (Zsolt 52,10) 

Olyan fehér volt, mint a__________________________, íze pedig olyan, mint a 

mézeskalácsé. (2Móz 16,31) 

Tisztíts meg _________________, és tiszta leszek. (Zsolt 51,9) 

Jákób vágott gyenge ___________________-, ___________________- és 

___________________vesszőket. (1Móz 30,37) 

Kerülj a hátuk mögé, és a __________________ felől vonulj ellenük. (2Sám 5,23) 

A megrepedt ________ nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. (Ézs 42,3) 

Illatossá tettem heverőmet __________, __________ és __________. (Péld 7,17) 

Jajgatnak a vincellérek, mert nincs ____________, se ___________, oda lett a 

mezőn az aratnivaló! (Jóél 1,11)  

Ha az alábbi 

idézeteket 

kiegészíted, 30 

különféle 

növény, vagy 

annak termése 

válik 

számodra is-

mertté a Biblia 

világából.  

Vajon melyek 

ezek? 
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Értelmesített jelek (III.) 
 
   A keresztyén szimbólumok nagy része még az őske-

resztyén időben alakult ki. Arra használták ezeket a jel-

képeket, hogy segítségükkel ábrázolt formában is bi-

zonyságot tegyenek a hitről, amit szóban is megvallot-

tak. 

   Ezek a szimbólumok a keresztyén ember hitének képi 

megjelenítései. 

   Ezeket a jelképeket megtaláljuk az istentiszteleti, kulti-

kus tárgyakon éppúgy, mint a hétköznapi használati tár-

gyakon is, annak bizonyítékaként, hogy az élet minden 

területét átszőtte a keresztyén gondolkodás és hit. 
 

 
KORONA 
   Az uralkodás, a hatalom jelképe. Jézus 
Krisztus méltóságát fejezi ki. A Jelenések 
könyvében azt olvassuk, hogy a sárkánynak 
hét, a fenevadnak tíz, de az ember Fiának 
sok koronája van. 
   A korona (görögül: diadém) részben azo-

nos jelentésű a koszorúval (görögül: sztefánosz), ami a győ-
zelem (II. Tim. 4, 7-8), jutalom (Jel. 3, 11), dicsőség (I. Pét. 
5, 4), kitartás (Jak. 1, 2) jele. Jézus Krisztus által nyerhető el 
az örökélet koronája (Jel. 2, 10). A korona és koszorú együtt 
látható a Ludastelepi Református Egyházközség Nőszövet-
ségének címerében. 

 
KÖNYV 
   A Biblia nagyon sok helyen említi a köny-
vet, amin abban az időben papirusz- vagy 
pergamentekercset értettek, amire felje-
gyezték Isten Igéjét, a világhoz intézett sza-
vát, örök beszédét. A könyv az Ószövetség-

ben a törvényt jelentette. Az V. századtól a keresztyén mű-
vészetben a könyv a próféták, az apostolok, az evangélisták 
jelvénye lett. 
   A református szimbolikában egymagában, kézben tartva, 
nyitott vagy csukott formában, – mint például a református 
lelkészeknek Bethlen Gábor által adományozott nemesi cí-
merében is – a Szentírást jelképezi.  

 
KULCS 
   A XII. századtól ismeretes ez a jelkép. Az 
ismeret kulcsáról olvasunk az Újszövetség-
ben. Isten olyan lelki javakban és áldások-
ban részesít, amelyek az ismeret kulcsa 
nélkül megközelíthetetlenek. Ezért biztat az 

Ige újra meg újra, hogy növekedjünk az ismeretben. A hit, 
az egyház, a mennyország ajtajának, Isten atyai szívének a 
kulcsa maga Jézus (Jel. 1, 18; 3, 7). Péter apostol és a min-
denkori római pápa attribútuma. A református egyházban 
(pl. a Dunamelléki Református Egyházkerület címerében) a 
kulcs(ok) Jézus Krisztusra utaló jel. 
 

          MÉCSES 
             Ez a jelkép a IV. században tűnik fel, a XI-

XII. században nagyon gyakori, és ma is 
használatos. A mécses (lámpás) az ébersé-

get, a készenlétet jelképezi (a tíz szűz példázata), az üres 
mécses pedig a tartalmatlan életet. 
   Az Isten Igéje, mint mécses (szövétnek) világít az ember 
földi útján (Zsolt. 119, 105), de minden keresztyén ember 
feladata: fényleni, világítani (Mt. 5, 14-16) 
   A lángoló mécses a Marosi Református Egyházmegye 
Nőszövetségének a jelvénye. 
 

MENÓRA 
   A hétágú gyertyatartó ószövetségi eredetű 
(II. Móz. 25, 31-40). Isten felhívja Mózes fi-
gyelmét: „vigyázz, hogy arra a formára csi-
náld, amely a hegyen mutattatott néked.” 
Keresztyén vonatkozásban a III. századtól 
ismeretes és Krisztusnak, mint a világ vilá-
gosságának, az egyháznak, a mennyei Je-

ruzsálemnek a jelképe. (A menóra nem tévesztendő össze 
a hanukiahnak nevezett nyolc plusz egy ágú gyertyatartó-
val, mely a zsidóknak a szír-görögökön Kr. e. 165-ban ara-
tott győzelmére emlékező nyolcnapos hanuka-ünnep jelké-
pe.)  A menóra jelenleg Izrael állam címere. 
 
                          MÉRLEG 

   A mérleg az Ószövetségben Isten igaz-
ságosságának a kifejezője. A figyelmet az 
utolsó ítéletre irányítja, amikor az ember 
tettei, szavai, gondolatai megméretnek:      
„… megmérettél a mérlegen és híjával ta-
láltattál.” (Dán. 5, 27) 
   A Jelenések könyvében az utolsó napok-

ban megjelenő szükség és drágaság jele (Jel. 6, 5-6). 
   A világi jelképrendszerben az igazságszolgáltatás szimbó-
luma a mérleg. 
 

SZÍV 
   A Szentírás szerint a szív az ember életé-
nek a központja, az érzelmek helye. Ezért is 
olvassuk gyakran, hogy Isten a szívet nézi, 
mert az mutatja meg énünk igazi lényegét. (I. 
Sám. 16, 7). 
   A református jelképek közé Kálvin János 
címere révén került be, amely egy lángoló 

szívet Isten felé nyújtó kezet ábrázol, ezzel a jelmondattal 
kiegészítve: „Szívemet véres áldozatul felajánlom az Úr-
nak.” 
   A szív, mint a szeretet és szerelem jelképe nagyon ked-
velt motívuma a magyar népművészetnek. 
 

SZIVÁRVÁNY 
   Isten azt az ígéretét, hogy nem lesz több 
özönvíz a földön a szivárvány jelével pe-
csételte meg (I. Móz. 9, 8-17). Ez a jel Is-
ten szövetségének, megkegyelmezésének 
a szimbóluma. 
   A római katolikus egyházművészetben 
Jézus Krisztust a szivárvány ívén ülve áb-

rázolják, ami Istennek Krisztusban kötött új szövetségét fe-
jezi ki. 
   A szivárvány manapság (gyakran fordított színképpel: lent 
vörös, fent ibolya) békemozgalmak, szinkretista (a világval-
lások tanításait összekeverő) vallási irányzatok és a homo-
szexuálisok szimbóluma. 
                                                                                            njl 
 



Királynők, apácák, szentek 
 
A reformáció kora előtti kegyes életű magyar asszo-
nyokról, szentéletű királylányokról igazságtalanul ke-
veset szólunk, írunk. Ebben a rejtvényben néhányuk 
nevére, szolgálatára, példájára emlékezünk. 
 
Vízszintes: 1. Boldog …, Szent István király felesé-
ge, aki a  szegények gyámolítója volt, 7. Árpád-
házi Szent …, Szent László király lánya volt. Bi-
zánci császárné lett. Halála után az ortodox egy-
ház avatta szentté. 13. Értéke, 14. Ilyen film is van, 
15. Becézett Ágnes, 16. Nem halad, 17. Vidék, 18. 
Magyar Távirati Iroda, 20. Kékes, 23. Ábrahám Noé-
mi, 24. Árpád-házi Szent …, IV. Béla lánya. Tizenöt 
évesen már lengyel királyné. Férjének halála után 
kolostorba vonult és apáca lett. 1690-ben boldog-
gá, 1999-ben szentté avatták, 26. Kettős mással-
hangzó, 27. Vés, 28. Dagasztott, 30. Mutatószó, 32. 
Taszít, 33. Régi szerb város, 34. Orrunkkal észleljük, 
35. Rég: megbánta, 36. Becézett Etelka, 37. Álmos 
teszi, 38. Gyorsan párolog, 39. Legrégebbi fűszerünk, 
40. Fél ábra! 41. Tanár, diák használja, 43. Igeképző, 45. Elődjét 
47. Nagyobb patak, csatorna, 48. … torbágy, Budapest melletti 
település, 50. Tisztít, 52. Ón, 54. Ritmikus zenemű, 57. Árpád-
házi Szent …, 1207-ben Sárospatakon született. II. András ki-
rály lánya volt. Vagyonából menhelyet alapított. Alig huszon-
négy éves, amikor meghal. 1235-ben már szentté avatták. 58. 
Árpád-házi Szent …, IV. Béla király leánya. Tizenkét éves, ami-
kor édesapja a Nyulak-szigetén számára kolostort építtet. A 
sziget ma az ő nevét viseli. 
 
Függőleges: 1. Szárazföldet véd, 2. Vezető, 3. Zörej „testvére”, 4. 
Vissza: délelőtt, 5. Latin határ, 6. Összetört lant! 7. Kedveskedő 
köszönés, 8. Teher, 9. … Sándor, a híres betyár, 10. Víz és por 
keveréke, 11. Kála egynemű hangzói, 12. … világ, bűnözők biro-
dalma, 19. Rendez, 21. … Bence, 22. Árpád-házi Boldog …, ő is 
IV. Béla király lánya. Nővérénél, Krakkóban nevelkedett. 1298 
tavaszán halt meg. Lengyelország és a ferences-rend patróná-
ja, 23. Prágai Szent …, III. Béla király unokája. Jegyességét 
felbontotta és a prágai szegény negyedbe költözött, ahol fe-
rences szellemben közösséget alapított, tisztelete Csehor-
szágban elterjedt. II. János Pál pápa avatta szentté 1989-ben, 
24. Krajcár 3/7-e, 25. Vetés és …, evangéliumi folyóirat, 27. Petőfi 
színészi álneve, 29. Gazdasági és politikai nagyhatalom, 31. Rugó 

egynemű hangzói, 32. Háztartási edény, 34. Azonos mássalhang-
zók, 35. Ablak közepe! 37. Fonetikus ABC, 38. E nevet Kosztolányi 
vitte be az irodalomba, 40. Földet forgat, 42. Nyújtott harangzúgás, 
44. Mutatószó, 45. Évszak, 46. Fél Tiborc! 48. Madár teszi, 49. 
Becézett Ilona, 51. Fél orca! 53. Tiltószó, 55. Dóra egynemű hang-
zói, 56. Nóta közepe!            
 
Zárt betűk: A, O, J, I, S, T. 
Beküldendők: vízszintes 1, 7, 24, 57, 58, függőleges 22, 23.    

    Mária és Márta magazin 16. 

    Kiadja a proMissio Egyesület.     
    Munkatársak:  
    Borsos Melinda, Czirmay Levente, 
    Nagy József Levente, Simon Virág, Tatár Irén  
    Tördelés: Székely Ferencz,  Borítólap: Orbán Tibor   
    Cím: Marosvásárhely, Bernády tér 3 szám.  
    Tel: 0265-214975 
    e-mail: mariamarta@promissio.ro 
    www.promissio.ro/mariamarta  
    ISSN: 1583-1329  Készült a Fumus nyomdában. 

Meggyes muki 
Hozzávalók: 5 dl tejföl, 5 dl tejszín, 5 dl joghurt, 30-40 dkg 
magozott meggy (befőtt is lehet), 1 csomag babapiskóta. 
Elkészítés: A babapiskótát lerakjuk egy szép, legalább 2 li-
teres üveg- vagy porcelántál aljára. Erre szórjuk a magozott 
meggyet vagy meggybefőttet, nem kell kinyomkodni a levét. 
A joghurtot, a tejszínt és a tejfölt összekeverjük, és a 
meggyre öntjük. Előző estés finomság, fanyar és krémes, 
aki édesebben szereti, tehet porcukrot a krémbe ízlés sze-
rint. Egy estét áll a hűtőben (vagy reggel elkészítendő a dél-
utáni vendégeknek), hogy a meggy levét jól beszívja a pis-
k ó t a ,  é s  a  k r ém  k ic s i t  m e g d e rm ed j e n . 
A piskótát meg is lehet sütni, és beletépkedni a tálba, nem 
muszáj babapiskótát használni. 
Epres palacsintatorta 
Hozzávalók: A palacsintához 2 tojás, 20 kg liszt, 3 dl tej, 1, 

5 dl szódavíz, csipet só, 1 evőkanál cukor, 2 evőkanál olaj. 
A sütéshez: olaj. A töltelékhez: 1 csomag vaníliás puding-
por, 1 csomag eper pudingpor, 1 l tej, 10 dkg cukor, 30 dkg 
eper. 
Elkészítés: A palacsintához a tojásokat felverjük, apránként 
hozzáadjuk a tejet és a lisztet, sóval ízesítjük. Csomómen-
tesre dolgozzuk, majd állni hagyjuk kb. 30 percig, utána 
hozzáadjuk a szódavizet és a 2 evőkanál olajat. Hagyomá-
nyos módon megsütjük, ha kész, 30 percre a hűtőbe tesz-
szük.  
Ezalatt elkészítjük a kétféle pudingot, majd ezeket is lehűt-
jük. Megtisztítjuk és felvágjuk az epret. A palacsintákat vál-
takozva megkenjük a pudingokkal, az epres pudinghoz min-
dig adjunk egy kevés epret is. A legfölső réteg eperpuding 
legyen a maradék eperrel. 30-40 percig pihentessük, majd 
tálaljuk. 
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