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Hetven körül 
 

Hetven körül 
Az ember a világi jónak 

Kétszeresen örül. 

Halk lesz a Szó, 
Kettős akkord búg benne mégis, 

A szomorú is meg a szép is: 
Köszöntő is meg búcsúzó. 

„Köszöntelek; 
— Szólnék; — Te Szép világ szeretlek”, 
De a nehéz szók könnyekként peregnek: 

„Isten veled, Isten veled!” 

Hetven felé 
Minduntalan búcsúzna már az ember, 
És könnyeit szégyenlős szerelemmel 

Szemérmes szókba rejtené. 

De megered 
A Szó patakja s szétveti a mellet: 

„Hívlak, szeretlek; kívánlak, ölellek; 
Erdők; hegyek; virágok emberek!” 

Hetven körül 
Az ember mindennek örül 

Hetven felé, 
Mint felhőn át az esti napkorong; 

Mindenfelé 
Egy fényességes árny borong: 

Az Istené. 

 
 

Nagy József Levente grafikája 



   Mária és Márta magazin 2. 

  Igazi kánikula volt. A diófa tömött ár-
nyékában is 28 ºC fokot mutatott a hő-
mérő. A levegő alig mozdult, és aki te-
hette, hűvös helyre húzódott. Ilyen tik-
kasztó déli hőségben találkoztam a jó-
val 80 év fölötti atyánkfiával, aki szőlő-
kapálás közben pár pillanatra az ár-
nyékba húzódott.  Kérdésemre, 
hogy    „nincs-e túl meleg, s hogy lehet 
ilyen hőségben kapálni”, meglepő vá-
laszt adott: „Kínlódunk tiszteletes úr! 
Tudja, mi az ilyen semmi vénemberek 
már csak kínlódunk. Selejt emberek 
vagyunk mi már, tiszteletes úr!” 
    Megdöbbentett a válasza! Jóval 80 
év fölött, kissé görnyedten, de fiatalok 
által is megirigyelhető szívós, szikár 
alkattal, aki még az elviselhetetlen hő-
séget is kibírja, miért érez így? Mi van 
az őszinte szavak mögött? A hat-hét 
évtized kemény munkája, amely úgy 
hozzá nőtt az emberhez, mint a bőre? 
A három-négy évtizeddel ezelőtti telje-
sítményt tartja mértékadónak? Nem 
tudja elfogadni, hogy az emberi élet-
ben vannak szükségszerű változások? 
Pár esetlen szóval próbáltam valami 
értelmes dolgot mondani, miközben 
magam is éreztem, hogy ez nemigen 
sikerült.     

    Törékeny az ember. Milyen kifejező-
en, őszintén, szépen mondja a zsoltá-
ros: „Olyan az ember, mint az átfutó 
árnyék.” (Zsolt. 144, 4) Az első bizony-
talan lépéseket próbálgató kisgyerme-
ken látjuk ezt a törékenységet, ezt a 
sebezhetőséget. Évtizedekre megfe-
ledkezünk, de öregkorban szembesü-
lünk ismét, és ránk szakad a felisme-
rés: törékeny az ember. Meghomályo-
sodik a látás, itt is fáj, ott is nyilallik, az 
éjszakát nem tudjuk átaludni. A szív 
össze-vissza kalapál, nincs elég leve-
gő se kint, se bent...     
    Mindez igaz, kellemetlen és fájdal-
mas, de az ember ettől még nem sem-
mi és főleg nem selejt! Sőt a Péld. 16, 
31 „igen ékes, szép koronának” nevezi 
a vénséget. Öregkorban az ember csu-
pán mássá lett. Ebben a másságban 
kell meglátnunk és főleg elfogadnunk, 
hogy Isten is másra akar használni és 
mi másként tudunk szolgálni, áldássá 
lenni. Ezt meglátva és elfogadva „még 
vén korban is gyümölcsöző” lehet az 
életünk (Zsolt. 92, 15.) 
    Milyen csodálatosan beszél az I. 
Kor. 12 arról, hogy a keresztyén gyüle-
kezet Jézus Krisztus földi teste. A ta-
gok, szövetek, sejtek egy egységes 

egészet alkotnak, ahol a fej Jé-
zus Krisztus (Ef. 4, 15-16). 
Sokszor úgy tűnhet, hogy van 
amire nincs szükség. Tudjuk, 
hogy ez nem igaz. A testben 
semmi sem fölösleges. Sőt –  
olvassuk az igében – sokkal 
inkább, amelyek a test legerőt-
lenebb tagjainak látszanak, 
azok igen szükségesek! 
    Drága idős testvérem! Hidd 
el, megfogyatkozott erőddel 
Isten téged is használni akar. 
Úgy, ahogy vagy: megromlott 
látásoddal, össze-vissza kala-
páló szíveddel. Másként és 
másra, mint eddig! 
    Ma talán arra akar felhasz-
nálni Isten, hogy hallgass, 
hogy meghallgass. Hallgasd 
meg fáradt gyermekedet, ami-
kor a munkából hazajön. Te 
légy az, akinek kiöntheti a 
munkahelyén felgyűlt sokféle 
keserűségét és sérelmét. Légy 
az unokád barátja, mert nehe-
zen tud kiigazodni ebben a 
szédületes ütemben változó 
világban. Megoldatlan feszült-
ségeivel, ki nem beszélt gond-

jaival jöjjön hozzád és ne meneküljön a 
kábítószerbe, az alkoholba, a rossz 
társaságba. Egy őszinte odafigyelés, 
meghallgatás többet ér a legdrágább 
elektronikai cuccnál, amit éppen most 
szeretnél születésnapjára megvenni 
neki.  
    Pánikhangulat van sokszor a világ-
ban. Félelem és szorongás uralkodik 
sok szívben. Te aki oly sok mindent 
megéltél, mondd el: az árnyak a sötét-
ben megnőnek és félelmetesek ugyan, 
de Isten mindenható és bennünket 
szerető Atya. (I. Móz. 50, 20)     
    Életünk drága kincse: az imádság. 
Jakab levelében (Jak. 5, 16) olvassuk, 
hogy igen hasznos az igaznak buzgó-
ságos imádsága. Ha fontos a meghall-
gatás, és a gondviselésről szóló bi-
zonyságtétel, ugyanilyen fontos és ál-
dásos, ha kedveseinket naponta imád-
ságban az Úr elé visszük. Az imádko-
zó élet maga is átformálódik (Zsolt. 50, 
15). Sokszor nagyon nehéz lehet ez a 
szolgálat, de Pál a II. Kor. 12, 10-ben 
írja: „Amikor erőtlen vagyok, akkor va-
gyok erős.”     
    Ami pedig a „semmit” illeti? Semmi-
vé az életünk csak akkor válik, ha el-
sorvad, kihűl bennünk a szeretet. (I. 
Kor. 13, 2.) 
    Áldott legyen az Úr, hogy az Ő ereje 
erőtlenség által végeztetik el! (II. Kor. 
12, 9.) 
                                         Zöld György 

Bede Anna 

Fohász 
Köszönöm azt, Uram, hogy élek; 
Köszönöm azt, hogy ép hitem, 
S hogy e világban ím, a lélek 

Gyönyörű házát építem. 

Köszönöm azt, hogy sok bajomban 
a Te Igéd vigasztalás, 

s hogy ahol ennyi fájdalom van, 
tovaröpít egy jó varázs. 

Valami mindig talpra állít, 
valaki mindig megsegít, 

rövid utunk kálváriáit — 
járva az átkok berkeit. 

Köszönöm azt, hogy vársz a mennyben, 
s hívogató szód rám talál. 

A sugaras, kék végtelenben 
köszönöm azt, hogy nincs halál. 

Az öregkor mássága 
 

Sőt sokkal inkább, amelyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. (I. Kor. 12, 22.) 

 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította 
október elsejét az idősek világnap-
jává. Ez a nap kiváló alkalom arra, 
hogy felülvizsgáljuk öregjeink 
irányába tanúsított, néha-néha 
bizony elmaradozó gondoskodá-
sunkat. A mindennapi tennivalók 
mellett sajnos hajlamosak vagyunk 
arra, hogy elfeledkezzünk róla: 
törődéssel tartozunk az idősek 
iránt, s ez a figyelem kijárna min-
dennap, és nem is csak családi 
szinten. Október elseje az idősek 
világnapja, de ahogy nem csak 
karácsonykor kell szeretni a mási-
kat, úgy most sem csak ezen az 
egy napon kell(ene) odafigyelni az  
idősekre.  
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    Egyszer, évekkel ezelőtt Budapes-
ten volt egy kiállítás vagy rendezvény, 
amelynek az volt a célja, hogy a gyere-
kekkel megismertessék a fogyatékkal 
élők életmódját. Lehetett vaksötétben 
tapogatózni, füldugóval nagyothallani, 
és ami engem megfogott, lehetőség 
volt arra, hogy a gyerekek átélhessék: 
milyen is idősnek lenni. Homályos üve-
gű szemüvegben, hangtompítóval, sú-
lyokkal a lábukon, hátukon kipróbálhat-
ták a korlátozottság érzését. Igazán 
csak azt sajnálom, hogy nincs lehető-
ség arra, hogy ezt minden gyerek leg-
alább egyszer kipróbálhassa. Persze 
saját eszközeivel akárki megpróbál-
hatná és az eredmény sem marad-
na el. Ha mindenki – nem csak a 
gyerekek – ismerné a homályos lá-
tás, a gyengén hallás vagy a „szakad 
le a hátam”- érzését, még mielőtt 
visszafordíthatatlan állapottá válik, 
akkor talán könnyebb lenne empátiá-
val közeledni idős embertársainkhoz. 
Ezzel máris sokat javíthatnánk az idő-
sebb korosztály élet-minőségén.  
    Ugyanakkor az éremnek két oldala 
van. Maga az időskor is többfélekép-
pen élhető meg. Helyzettől függetle-
nül felfogható bearanyozott, gyü-
mölcs-érlelő ősznek, vagy zimankós, 
ködös, tél előtti időszaknak.  
    Nem tudhatom, hiszen még nem él-
tem meg, de gondolom, hogy a derűs 
öregkor nem csak a körülmények sze-
rencsés összejátszása folytán, mintegy 
véletlenül alakul ki, hiszen mindannyi-
an saját sorsunknak kovácsai vagyunk. 
Nem hiszem ugyanakkor, hogy csak 
fiatalkorunkban tehetünk a szép, derűs 
öregkorért. Nem hiszem, hogy nyugdí-
jas korunkban kizárólag korábbi dönté-
seink következményeit kell(ene) elvi-
selnünk, egyre szűkülő lehetőségek 
közé zárva.   
    Azt hiszem, hogy minden életkorban 
van szépség.  
A veszteségek, az ifjúság múlása 
egyúttal más ajándékok megtapaszta-
lására nyit lehetőséget. Idős korban 

már más vágyak és célok fogalmazód-
(hat)nak meg és ezzel új lehetőségek 
előtt áll(hat)unk. 
    Hiszem, hogy az idős emberek is 
hasznosak. Hiszem, hogy mindenki 
tehet valamit, ha egyebet nem, imád-

kozhat. Hiszem, hogy az idősek ta-
pasztalata, tudása nélkül szegényeb-
bek lennénk. Hiszem, hogy van újra-
kezdés mindannyiunk számára. Hi-
szem, hogy senki sincs magányra ítél-
ve. Hiszem, hogy szép lehet az időskor 
50 év házasság után is, mint aho-
gyan – adott esetben – szép lehet né-
hány év magány után új társra lelni. 
Hiszem, hogy öröm látni gyermekeink, 
unokáink, vagy akár dédunokáink fejlő-
dését. Jó lehet vigyázni unokáinkra, 
szeretni és kényeztetni őket a szülői 
szigor kényszere és felelőssége nélkül. 
Azt gondolom, érdekes lehet megélni a 

második gyerekkort, korábbi  görcse-
inkből elfeledni néhányat és jó lehet 
újra gyermekien felszabadulttá válni. 
Most még az időskortól meglehetős 
távolságra azt gondolom, egyik nagy 
ajándéka lehet ennek az életszakasz-
nak az alázatosság gyengéd tanítása. 
    Tudom persze, hogy a mi társadal-
munk nem kifejezetten kedvez ennek. 
Hosszan sorolhatnánk az alacsony 
nyugdíj, az emelkedő gyógyszerárak, 

a betegségek, a veszteségek és az 
elmúlás okozta nehézségeket. Ha 
erre koncentrálunk, igen hamar – 
időnap előtt – megfáradt, megszo-
morodott, besavanyodott öregekké 
válunk.  
Ezt elkerülendő, jó tudatosítani, 
hogy van másik út, ahol ha a ne-
hézségeken nem is tudunk túllépni, 
de megtalálhatjuk az aranyat, az 
időskor szépségeit.  
    Ugyanakkor nem biztos, hogy 

mindenki egyből rátalál a napfény-
ben úszó, aranysárga levelekkel be-

hintett útra. A felelősség egyértel-
műen, nem kizárólag az idősebb ge-
nerációé. Nem kevés ugyanis, amit 
nekik köszönhetünk: ők voltak azok, 
akik háborút viseltek, majd átélték az 
1948-as szárazságot, ezt követően az 
államosítást, negyven évig éltek, dol-
goztak a kommunizmusban és azóta is 
igyekeznek alkalmazkodni egy olyan 
világhoz, amely igen gyorsan változik 
és emiatt egyre idegenebb számukra. 
Olyan korban kell élniük, amikor sokak 
számára csak a szépség, a fiatalság 
és a gazdagság érték és az időseket 
erőforrásainkat felélő, állandóan útban 
levő koloncként látják. Nekünk keve-
seknek marad a feladat, hogy segítsük 
őket, hiszen az úton, amelyen mennek, 
aranyozott ugyan, de néha eső esik és 
akkor az esernyőt az őszülő fejek fölé 
nekünk kell(ene) tartanunk. 
    Ha másért nem, hát azért, mert nél-
külük mi sem lennénk... 

                                                                                                        
Korondi Kinga 

Hamu vagy arany? 

Minden életkornak meg van szabva a maga időszerűsége; ezért a gyermek 
erőtlenségében, az ifjak hevességében, továbbá a már lehiggadt kor komoly-

ságában s az öregkor érettségében van valami természetes, amit a maga  
idejében el kell fogadni. 

                                                                                   Marcus Tullius Cicero 
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    Ahogyan a Mindenség sem véletlen 
műve, hanem Istené, az is az Ő aka-
rata volt, hogy megszülettünk, tehát 
szervesen épültünk bele a Mindenség-
be. Életünknek is van hajnala, reggele, 
délelőttje, dele, délutánja, alkonya, es-
téje – hacsak nem az történik, amit egy 
fejfán olvastam a temetőben: Lement a 
nap, mielőtt alkonyult! 
Az életszakaszok – akár a napszak-
ok – egymásba kapcsolódnak, egy-
másból fejlődnek ki, úgy illenek bele az 
isteni Rendbe, mint egyik láncszem a 
másikba. 
Csakhogy a következő szakasz mindig 
nehezebb az előzőnél, és akinek van 
bölcsessége: készül rá. Megszerzett 
ismereteivel, tapasztalataival néz elé-
be. Csak az öregségre nem készül-
nénk ...? 
    Ha tudnánk, hogyan? 
    Valahogy úgy talán, hogy nem fu-
tunk előle: ha utolér, ne hátulról gán-
csoljon el, mint ellenség! Az öregség 
lehet meghitt barátunk is! Ha idejében 
elfogadjuk – Isten kezéből. 
Minél érettebb az ember, annál komo-
lyabban veszi az Időt. Csak a gyer-
mekkori nyarak végtelenek; a felnőtt 

érzi már az apostol szavainak igazsá-
gát: „a napok gonoszak" (Ef. 5, 16.) – 
Miért? Azért is, mert elmúlnak! Belénk 
kúszott az út végének tudása. – Erre is 
lehet készülni? 
Igen. Annál is inkább, mert hiszen 
öregségünket is mi magunk éljük: ed-
digi életünk rendje – vagy rendetlensé-
ge – torkollik bele, nem lesz az sem 
idegen, sem ismeretlen. A baj azonban 
ott van, hogy az öregség az utolsó 
szakasz, ott küszködnünk kell az időn-
ként ránk rontó szorongással, még ha 
el is döntöttük a kérdést, hogy valóban 
keresztyének vagyunk, de vajon az 
élet-igazságot „lebontottuk-e” saját 
személyes létünk szintjére? Vagyis: hi-
szünk-e Megváltónkban, tudjuk-e, 
hogy az ismeretlen hídon ugyanaz a 
Kéz vezet át, amelybe földi életünkben 
megkapaszkodtunk? 
Ez nem megtanulható tétel! Ez több: 
megtapasztalható! És ha zavartalan 
béke nincs is ezen a földön, van azon-
ban mindig helyreálló, és ezért meg 
nem semmisíthető békesség! 
    Öregkorban is. 
    Sok függ attól, hogyan élünk benne 
a valóságban! Panaszkodunk-e, hogy 

fölöslegesek vagyunk, mert esetleg 
korábbi fontosságunkat elvesztet-
tük ... – vagy igyekszünk magunkat 
hasznosan elfoglalni. Kisebb fontos-
ságérzettel. Bele tudjuk-e építeni fára-
dékonyságunkat, hallásunk, látásunk 
romlását stb. is életünkbe? 
Valamit feltétlenül észre kell vennünk: 
hogy a hazafelé vezető úton nemcsak 
értékeinkből veszítünk, hanem terhe-
inkből, hibáinkból is, és ez jó, mert a 
rossz tulajdonságok el is torzulhatnak 
idős korban annál az embernél, aki ra-
gaszkodik hozzá. 
Isten kerek világában helye van min-
den életkor jelenidejének. Elférnek 
egymás mellett. Ha az idős ember is a 
jelenben él, akkor nem ütközhet meg a 
másféle korosztály másféle jelen ide-
jén! A világ: nekik fiatal – nekünk öreg-
szik! Akkor is, ha nem akarjuk tudo-
másul venni. Fekete István azt írta 
egyszer: „A mező egyre tarkább lett, 
mint a vénülő szépasszony ruhája ...” – 
és ez a valóságban tragikomikus. Pró-
báljunk szépen megöregedni! Az első-
sorban nekünk jó! Utána a környeze-
tünknek is! A családban is. 
    Mi a család? Az a közösség, ahol 
életkorok egymásra rétegződő és egy-
mással vitázó megnyilvánulása kerül 
gyakran egy fedél alá. Nagyon sok mú-
lik a család öreg tagjainak magatartá-
sán! 
Megkísérelhetjük saját érdekeink elé 
helyezni a „többiek” érdekét, gyakran 
megértve azt is, amivel nem értünk 
egyet. 
    Aki már semmi mást nem tud tenni, 
még mindig óriási tevékenység le-
hetőségét hordozza magában: imád-
kozhat! Végre, öregségére megtanul-
hat imádkozni! Nem sietve, nem köte-
lességszerűen, hanem – amire addigi 
életében idő nem jutott – elmélyedve 
az imádság-adta csendben. Másokért 
is. 
    Így vezet az élet valóban hazafelé! 
    Megszépült arculattal! 

                                                                            
L. V. 

 

Az öregség  keresztyén arculata 

 Bálint Zsigmond fotója 

Lassan jő az öregség. Az ember csak észreveszi, hogy nőnek a hegyek, 
egyre magosabbak lesznek, egyre hosszabb rajtuk az út, fölfele. 

Wass Albert 
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    Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hullámzó halastó, 
s annak a partján egy halászfalu. Ott élt Öreg Janó, a part-
őr. 
    Mióta az eszét tudta, mindig a vizet járta öreg-öreg csó-
nakjával. Vigyázta a partot, őrizte a száradó halászhálókat, 
számolta a csónakokat, figyelte a vizet. A gyerekek lesték 
minden mozdulatát.  
    Tudott Öreg Janó egyebet is: tudott hálót hurkolni, hor-
gászzsinórt csomózni, óriásharcsát fogni, halászlét főzni, 
gőzölgő szurokkal csónakot javítani, és tudott új csónakot 
építeni, sőt, az új csónakot vízre is tudta bocsátani az öreg-
öreg csörlővel, amelyet ő maga szerkesztett még fiatal korá-
ban. Akkoriban még ő emelt kalapot a falu vénei előtt. 
    Egy este, amikor befejezte a munkát, s éppen a csónak-
ját próbálta kihúzni a partra, odaugrott mellé egy fiatal ha-
lász:  
    – Hagyd csak öreg, ez már nem neked való – mondta. – 
Majd én! – s egyetlen mozdulattal partrahúzta a csónakot. 
    – Köszönöm – hálálkodott Öreg Janó, és hazaballagott. 
    Egy másik este, amikor éppen a vizet merte ki a csónak 
fenekéből, a szomszéd halászasszony szólította meg:  
    – Ne hajolgass, öreg – mondta. – Majd én! – azzal köny-
nyedén kimerte a vizet az utolsó cseppig. 
    – Köszönöm – motyogta Öreg Janó, és hazaballagott. 
    Egy saras őszi napon, amikor a vizesvödrével baktatott a 
kútról hazafelé, egy korosabb halász lépett melléje, majd-
nem olyan öreg, mint ő. 
    – Még nyakad töröd a csúszós úton – mondta. – Majd én 
viszem a vizesvödrödet! 
    – Köszönöm, de én is... – kezdte volna Öreg Janó. – Ha-
zakísérlek, hogy bajod ne essen! – karolt bele készségesen 
a másik. 
    – Köszönöm – sóhajtotta Öreg Janó. 
    Akkoriban már az egész falu kalapot emelt előtte.  
    – Úgy látszik, én vagyok a legöregebb – gondolta Öreg 
Janó. – Hja, az idő eljár... 
    Attól kezdve csak titokban tevékenykedett, s egyre többet 
ült otthon. Egyik szomszédasszonya megfőzte s helybevitte 
az ebédjét. 
    – Köszönöm – mondta minden nap Öreg Janó. 
    Másik szomszédja tüzelőt gyűjtött, s begyújtotta a kemen-
céjét.  
    – Köszönöm – mondta neki is Öreg Janó.  
    A harmadik szomszéd vizet hordott a kútról.  
    – Köszönöm – mondogatta Öreg Janó. 
    – Milyen kedves hozzám mindenki – gondolta. – Miért va-
gyok mégis szomorú? 
    – Úri dolgom van – gondolta később, de nem lett jobb 
kedve.  
    Egyszer híre járt, hogy közös halászbárkát épít a falu, ak-
korát, hogy minden halász beleférjen. Mindenki a bárkán 
dolgozott. Öreg Janóról egészen megfeledkeztek. 

    Telt-múlt az idő. Elkészült a halászbárka, s eljött a 
vízreeresztés napja. 
    – Hórukk! Hórukk! – kiabálta erőlködve az egész falu, 
de a bárka meg se moccant.  
    – Hívjuk Öreg Janót! – kaptak észbe a gyerekek. – Ő 
annyi mindenhez ért! – Öreg Janó! Öreg Janó! Segíts, 
Öreg Janó! 
    – Itt vagyok – bújt elő a kemence mellől Öreg Janó. 

    – Engedd vízre az új bárkát! Te értesz hozzá! 
    Öreg Janó egy szót sem szólt, csak megolajozta az 
ütött-kopott, öreg-öreg csörlőt. Egy rozsdás nyikorgás... 
Két rozsdás nyikorgás.... S a bárka lassan, méltósággal 
vízre ereszkedett. 
    – Maradj a tóparton, Öreg Janó! Őrizd az új bárkát! Vi-
gyázz a hálókra meg a csónakokra, mint azelőtt! 
    – Nem bánom... Ha szükség van rám... – mondta bol-
dogan Öreg Janó, s egy percig sem kérette magát. Azóta 
is ott szolgál öreg-öreg csónakjában, vigyázza a partot, 
őrzi a száradó halászhálókat, számolja a csónakokat, óv-
ja az új bárkát, figyeli a vizet. A gyerekek lesik minden 
mozdulatát. 
    Ha ideje engedi, hálót hurkol, horgászzsinórt csomóz, 
óriásharcsát fog, halászlét főz, gőzölgő szurokkal csóna-
kot javít, ha kell, új csónakot épít, s ha kész a csónak, 
vízre is tudja bocsátani, mert Öreg Janó tud annyit a ha-
lászéletről, mint az egész halászfalu együttvéve. 

 

Döbrentey Ildikó 

         Öreg Janó 

  Csontváry-Kosztka Tivadar: Öreg halász 
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    – Bandi bácsi mindig Isten öreg boj-
tárjának hívja magát. Aki hosszú életet 
kapott, hogyan látja az élet folyamatát, 
különösen az idős kort? 
    – Nem rajongok azokért a cikkekért, 
tanulmányokért, amelyek szentimentá-
lis romantikával beszélnek az öregség-
ről. Egy nyolcvankét éves ember már 
nem is öreg, hanem agg. Ezeket a lel-
kendező írásokat rendszerint fiatalok 
írják, vagy olyanok, akik még csak kez-
detén vannak az öregségnek. Valójá-
ban az öregkor igen kemény. Egyszer 
a Budapestről kitiltott öreg püspököm-
mel, Ravasz Lászlóval beszélgettem, 
aki akkor már túl volt a nyolcvanon, 
tehát annyi lehetett, mint most én. Fel 

akart állni a fotelből, és háromszor is 
visszapottyant.  
(Mostanában ez gyakran megtörténik 
velem is.) Amikor egy ilyen visszatoty-
tyanásnak szemtanúja voltam, rám né-
zett, és azt mondta: „Te Bandi, tudod 
mi az öregség? Nem ronda, hanem 
randa dolog fiam. Látod, már harmad-
szor tottyanok vissza, és ez nem jó.” 
Gyakran eszembe jut a szava, most az 
ilyen visszatottyanásoknál. Vagy ami-
kor megyek az utcán egy sarkot és le 
kell ülnöm, mert nem tudok tovább-
menni. Hát ez nem jó. Ez megalázó. 
Sok gátlást okoz.  
    – Milyen bajjal jár még az öregség? 
    – Egy bizonyos korban jönnek a tes-
ti problémák, kinek itt, kinek ott. Ne-
kem a szememmel van bajom. Kézzel 
már nehezen tudok írni. Az írógépem-
nek a tasztatúráját még látom. De a 
saját kézírásomat már nem. De ennél 
sokkal kínosabb annak, kinek mindig 
fáj, vagy akinek a tudata elhomályoso-
dik. Hetven éves fiatal barátaimmal ta-
lálkozom: nem az a baja, hogy sántít, 
vagy biceg, vagy hajlott, hanem az 
agya meszesedik. Nem ismeri meg a 
barátait. Azért vagyok Istennek nagyon 
hálás, hogy agyilag még aránylag ép 
vagyok, legalábbis így érzem.  
    – Bandi bácsi mikor döbbent rá elő-
ször arra, hogy milyen gyorsan telik az 
idő? 
    – Amikor sorra haltak meg a velem 
egykorú barátaim. Negyvenöten érett-
ségiztünk, és közülük már csak hár-
man élünk, tehát negyvenkét barátom-
nak a halálát kellett végigélnem. Hát 
hogyne venné észre az ember az el-
múlást, amikor megkap egy-egy 
gyászjelentést. 
    – Csak a halálesetek figyelmeztetik 
az embert, vagy az élete során, egy-
szer csak beledöbben a felismerés, 
hogy öregszik? 
    – A halálesetek azért nagy jelzők. 
De vannak kis jelek is. Mikor az ember, 
ahogy elmondtam, visszatottyan a fo-
telba. Nyolcvankét éves koromban, az 
idén először fordult elő, hogy nem én 
metszettem meg a rózsáimat. Nagyon 
szeretek rózsát metszeni, de most már 
nem tudok oda lehajolni. 
    – És azt hogyan élte meg, hogy elte-
lik az élet, s egyszer majd vége lesz? 
    – Az az érzésem, hogy sokan rosz-
szul fognak hozzá az öregedés elfoga-
dásához, különösképpen a megértésé-
hez. Ehhez nem a születésből kell elin-
dulni, hanem fordítva. Előbb meg kel-

lett békülnöm a halál gondolatával, el 
kellett fogadnom Istentől, hogy logiku-
san be van építve az életbe a halál. Ez 
az élmény a második infarktusom után 
született meg bennem. Meghallottam, 
hogy az orvosok azt mondták egymás 
között: ez a halálán van. Mikor kimen-
tek a szobámból, lecsúsztam az ágy-
ról, és térden állva igyekeztem rendbe 
tenni magamat. Pont jön-e most vagy 
kettőspont? És az Isten Szentlelke 
megadta, hogy nagyon mélyen, na-
gyon igazán tisztázzam azt, hogy ket-
tőspont. Fizikailag esetleg meghalok, 
el fognak temetni, apám, anyám és az 
egyik fiam mellé – de ez csak kettős-
pont: ott a térdeimen rájöttem, hogy a 
testem itt marad, eltemetik vagy el-
hamvasztják, de én máshova megyek. 
Azóta is kedvesek Jézus szavai János 
evangéliumából, hogy „Ne nyugtalan-
kodjék a szívetek, higgyetek Istenben, 
higgyetek énbennem, az én Atyámnak 
házában sok lakóhely van, ha nem vol-
na, megmondtam volna nektek.” Ott a 
kórházban megértettem, hogy az én 
Gazdám jön értem. Öreg szolgáját ha-
zaviszi. Nem nagyon szeretem a kép-
zelődést arról, hogy ilyen vagy olyan a 
mennyország. Azt az egyet tudom, 
amit Jézus mondott: „Ott lesztek, ahol 
én vagyok” 
    – Hozzátartozik-e a magányosság 
az öregséghez? 
    – A Biblia is azt írja, hogy nem jó az 
embernek egyedül. A magányosság 
nagyon bántja a mai embert, az időse-
ket is. Én is szorongva gondolok arra, 
hogy én már nyolcvan fölött vagyok, a 
feleségem túl a hetvenen: jaj Istenem, 
ha valamelyikünk egyedül marad, 
rossz lesz!  
De sokszor az idős emberek is tehet-
nek róla, hogy magányosak maradtak. 
Egyszerűen bezártak egy sor kaput, 
elvágták emberi kapcsolataikat. Mindig 
megkérdezem a magányosságra pa-
naszkodó embereket, vannak-e bará-
tai, megy-e valahova, tud-e kommuni-
kálni. Rendszerint nem. Ezek az em-
berek tulajdonképpen maguk zárkóz-
tak be, utána panaszkodnak, hogy be 
vannak zárva. Nagy feladata az egy-
háznak, hogy ezeket az embereket kis 
bibliaórákra, élő csoportokba össze-
gyűjtsék, és egymással kommunikál-
tassák. Ismerek azonban olyan embe-
reket, akik soha sincsenek egyedül, 
mert mindig kettesben vannak a Gaz-
dájukkal, olvassák az Isten igéjét, 
imádkoznak.  
    – Növekedés az öregség? 
    – Azt hiszem, igen. Nem mondom, a 
térdemet és a gerincemet kicserélném 
egy harminc évesére, de a szürkeállo-
mányomat nem. A lelkemet sem.        

 Beszélgetés Gyökössy Endrével 

Gyökössy Endre (1913– 1997) refor-
mátus lelkész, pszichológus. Iskoláit 
Budapesten végezte. Érettségi után 
Nagykőrösön tanítói oklevelet szerzett. 
A budapesti Református Teológia el-
végzése után 1939-ben avatták lel-
késszé, és a Kálvin téri  református 
templomban kezdte meg szolgálatát. 
Két doktorátust szerzett: egy bölcsé-
szetit és egy pszichopedagógiait. A 
bázeli egyetemen egyházjogot és 
pasztorálpszichológiát tanult, később a 
gyakorlati teológia kutató professzora 
lett. 
1941-ben házasodott meg Bázelben. 
Öt gyermekük született. 
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A belső környezetemet sem. Majdnem 
azt mondom, most sokkal derűsebb, 
kiegyensúlyozottabb, nevetősebben 
élem az életemet, mint mondjuk har-
minc éves koromban. Az öregedésnek 
vannak elvonó kúrái, hogy a szenvedé-
lyek észrevétlenül elmaradnak, meg-
érik viszont az élettapasztalat. Illik is 
beérnie arra az utolsó órára, amikor 
azt mondja a Gazdám, jól vagyon, hű 
szolgám, többet bízok rád ezután.  
    – Hogyan változik meg az ember 
gondolkodása öreg korára? 
    – Leegyszerűsödik. Most rájöttem, 
hogy olyan kevés dolog van, ami fon-
tos. Egyszerűbb, puritánabb lesz a 
gondolkodásunk. Ami valamikor bosz-
szantott, azon ma mosolygok, sőt azon 
is nevetek, hogy valamikor bosszan-
kodtam rajta. Így érik belülről az em-
ber, különösen ha olyan a párja, hogy 
erre még figyelmezteti is.  
    – Összefoglalóként, milyen útrava-
lót, tanácsot adna a fiatalabbaknak? 
    – Az embernek tudnia kell önmagán 
derülni, önmagát kritikusan nézni. Sok 
testi problémával jár az öregség, de 
aki az Úrban öregszik, az már nem há-
romdimenziós ember, hanem négydi-
menziós. Ebben a negyedik dimenzió-
ban, az Úrban, sok minden jelentékte-
lenné válik, ami valamikor jaj de fontos 
volt. Ha nem lennék hivő ember, akkor 
logikátlannak kellene tartanom azt, 
hogy a „természet” kialakítja ezt a ho-
mo sapienst, intelligenciáját, kultúráját, 
környezetét, civilizációját. S aztán el-
fújja, mint egy szappanbuborékot. De 
mivel hivő ember vagyok, tudom, hogy 
az egésznek logikája van, magasabb 
rendű logikája. A Gazdámnak hiszek, 
aki nem hazudni jött erre a véres boly-
góra, hanem az igazat mondta.  
(lejegyezte Benkő Ágota – megjelent 
a Vigilia 1995/7. számában) 

 Túrmezei Erzsébet 
 

            A legnagyobb művészet  
 

A legfőbb művészet, tudod mi?  
Derűs szívvel megöregedni!  

Tenni vágynál, s tétlen maradni,  
igazad van, mégis hallgatni.  

Soha nem lenni reményvesztett,  
csendben hordozni a keresztet.  

Irigység nélkül nézni másra,  
ki útját tetterősen járja.  
Kezed letenni az öledbe,  

s hagyni, hogy gondod más viselje.  
Hol segíteni tudtál régen,  
bevallani alázattal, szépen,  

hogy arra most már nincs erőd,  
nem vagy olyan, mint azelőtt.  
Így járni csendesen, vidáman,  
Istentől rád rakott igádban.  

 

Mi adhat ilyen békét nékünk?  
Ha abban a szent hitben élünk,  

hogy a teher, mit vinni kell,  
örök hazánkba készít el.  
Ez csak a végső simítás  

a régi szíven, semmi más.  
Eloldja kötelékeinket,  

ha e világ fogva tart minket.  
 

Teljesen ezt a művészetet  
megtanulni nehezen lehet  

Ára öregen is sok küzdelem,  
hogy a szívünk csendes legyen,  
és készek legyünk beismerni:  

 Önmagamban nem vagyok semmi! 
S akkor lelkünk kegyelmes Atyja  

nekünk a legszebb munkát tartogatja  
Ha kezed gyenge más munkára,  

összekulcsolhatod imára.  
Áldást kérhetsz szeretteidre,  
körülötted nagyra, kicsinyre.  

S ha azt a munkát is elvégezted,  
és az utolsó óra közeleg,  

hangját hallod égi hívásnak:  
„Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!” 
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Márták és Máriák (35.) 
 

    A Jedd-i gyülekezeti ház konyháján nagy a sürgés-
forgás, hat-hét asszony éppen hígpalacsintát süt a gyere-
keknek. 15 kiló lisztből lesz mit sütni, de 170 gyereknek kell 
is ennyi. Harmadik éve a vakációs bibliahét minden napján, 
a szünetben valamilyen frissen sült meglepetés várja a gye-
rekeket: fánk, vagy csöröge, vagy ami éppen eszükbe jut az 
asszonyoknak. Ezáltal támogatják a lelkészházaspár szol-
gálatát és kapcsolódnak be a gyülekezeti munkába. Nem 
nevezik magukat nőszövetségeseknek, de mind ott vannak, 
akik segíteni szeretnek. 
    Márpedig a jeddi asszonyok szolgálatkészek, ezt bizo-
nyítja az a sok szeretetvendégség, amit szerveznek: min-
den hónap utolsó vasárnapján a gyülekezetet meghívják 
istentisztelet utáni kávézásra, holland vendégeknek főznek, 
karácsonyi csomagokat készítenek. Egyházmegyei nőszö-
vetségi konferenciának voltak házigazdái, a Vártemplomban 
tartott egyházkerületi konferenciára kalácsot és úrvacsorai 

bort adományoztak. 
Minden évben fel-
köszöntik a gyüle-
kezet öregeit: az 
ünnepi istentiszte-
let után szépen 
terített asztalhoz 
ültetik az időseket, 
meleg ebéddel, 
süteménnyel ven-
dégelik meg őket. 
A rendezvényekre 
a sajátjukból adják 
össze a hozzáva-
lókat, lisztet, cuk-
rot, tojást, káposz-
tát, burgonyát, 
mindazt, amire 
szükség van. 
Pénzt gyűjtenek, 
ha vásárolni kell 
valamit, vagy tá-
mogatni a rászoru-
lókat. A marosvá-
sárhelyi állami 
öregotthon lakóit is 

néhányszor meglátogatták, házi süteményt vittek nekik. 
Szeretik a közösséget: járnak bibliaórára, voltak kirándulni, 
nőnapon összegyűlnek és ünnepelnek. De nem csak a 
konyhán állják meg a helyüket, a gyülekezeti ház építésé-
nél, templom javításánál is megfogták a cserepet, téglát, 
lapátot és segítettek. Miután az 1771-ben épült templomot 
az utóbbi években felújították, a tiszteletes asszony irányítá-
sával új kézimunkát varrtak a padokra, így is követve azok-
nak a régi nőszövetségeseknek a példáját, akik az elmúlt 
században úrasztali terítőket adományoztak az eklézsiának.  
    Ennek a Marosvásárhelytől 5 km-re fekvő településnek –
amely a nevét 1511-ben egy Jedd nevű földbirtokosról kap-
ta, – a határában, a legenda szerint, kincses halmok van-
nak. A halmok alól török katonák fából faragott kecskét ás-
tak ki: ennek a belsejében aranyat találtak. Azóta is sokan 
keresték a halmok alatt a kincset, de nem találták. Viszont 
az itt élő, 1859 lelket számláló református gyülekezet temp-
lomos asszonyai megtalálták azt a kincset, amit senki el 
nem vehet tőlük: a szolgálat örömét. 

 
    Az 1970-80-as években Marosvásárhely reformátussága 
létszámban ugrászerűen megnövekedett. Szép idők voltak 
ezek, amikor magánházakból átalakított imatermek, templo-
mok zsúfolásig teltek meg Isten Igéjét hallgatni vágyó em-
berekkel. A közösségek jobb pasztorálása érdekében, a 
meglévő egyházközségeket megosztották. Így alakult Ma-
rosvásárhely VII. református egyházközsége és a Szabad-
ság utcai. Kezdetben imaházban tartották az istentisztelete-
ket, majd később helyére templomot építettek. Külsőleg és 
lelkileg is építkeztek, formálódott a közösség. Mára a város 
reformátussága létszámban nagyon lecsökkent. De a kiskö-
zösségek megmaradtak. Ezek közé tartozik a Szabadság 
utcai nőszövetség is. Tíz-tizenöt hűséges tagja minden 
szerdán részt vesz a bibliaórákon, amiket a lelkésznő tart.                                                             
    Az évszaknak megfelelően, mindig van valamilyen témá-
juk, amit ilyenkor feldolgoznak. Vendégeket hívnak, előadá-
sokat hallgatnak. Közös bibliaórát tartottak a Tulipán utcai 
nőszövetséggel, felkeresték egymást saját gyülekezetük-
ben, megosztották egymással gondjaikat, tapasztalataikat. 
Ősszel a termés 
napján két kosa-
rat megtöltenek 
mindenféle földi 
jóval, tombolát 
szerveznek, és a 
kosarakat kisor-
solják. A tombo-
la bevételét pe-
dig szeretetszol-
gálatra fordítják: 
havonta felke-
resnek öregeket, 
akiknek egy-egy 
kis élelmiszer-
csomagot visz-
nek. Magukra 
vagy a lelkész-
nővel együtt 
megkeresik be-
tegeiket, Bibliát 
olvasnak, imád-
koznak, énekel-
nek. Tavaly a 
gyülekezet idő-
seit találkozóra 
hívták, ünnepi istentiszteleten köszöntötték őket, egy szál 
virággal ajándékozták meg azokat, akik eljöttek. Voltak 
mintegy százan. Az istentisztelet után süteménnyel, üdítővel 
és teával kínálták őket. Azoknak, akik nem tudtak eljönni, 
süteményt küldtek. Szolgáltak börtönben és öregotthonban, 
elvíve oda is az Ige mellett, szeretetadományaikat. Négy 
egyházmegye körzeti konferenciájának a házigazdái voltak 
az elmúlt évben. Noha tagságuk nagyrészt idős, a szolgála-
tot szeretettel végzik,  és nem sajnálják idejüket és sokszor 
pénzüket sem rá.  
                                                                                     B. M.   
 

A jeddi református tenplom      A Szabadság utcai református templom  

Minél öregebb a hegedű,  
annál szebb a hangja. 

 (Curly Putman) 
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Feketébe öltözött, szomorú asszony 
a beszélgetőtársam: mikor meglá-
tott, rögtön sírva fakadt.  Özvegy 
Barabási Zoltánné Fekete Mária né-
hány hete temette fiát.  
 
    – Vízórákat olvasott le, amikor egy 
háznál megmarta egy kutya. A sürgős-
ségin ellátták, a sebét bekötözték, és 
hazaengedték, de egy idő után rosszul 
érezte magát. Orvoshoz ment, beutal-
ták műtétre, de közben tüdő-
embóliában meghalt. Nagyon szomo-
rú, ha a szülőnek a gyermekét kell el-
temetnie. Van még egy fiam, aki Ma-
rosvásárhelyen lakik a családjával. 
Szoktunk találkozni, be-bejövök hozzá-
juk, de mindenki nagyon foglalt, sokat 
dolgoznak. 
    – Kérem, meséljen egy kicsit az éle-
téről… 
    – Jaj, nagyon sok mindent mesél-
hetnék, regényt lehetne írni belőle. 
Fugadon (Fehér megye) születtem 
1938-ban. Ez a Magyarlapád község-
hez tartozó helység,  annak idején 
Bánffy Dániel báró birtoka volt. Édes-
apám volt a báró sofőrje. Harmadik 
gyermek voltam egy nyolcgyermekes 
családban. A gondtalan gyermekkort 
hamar megzavarta a háború. A bécsi 
döntés után a települést Romániához 
csatolták. A báró, aki magyar ország-
gyűlési képviselő is volt, nem marad-
hatott Fugadon, családjával, alkalma-
zottaival együtt átköltözött Palotailvára. 
1944 szeptemberében jöttek a csend-
őrök, hogy menekülnünk kell, mert kö-
zelednek az oroszok. Édesapám a bá-
rót családostól felvitte Budapestre, 
minket édesanyámmal és testvéreim-
mel együtt vonatra tettek. A vagonok 
menekültekkel voltak tele, mi is beren-
dezkedtünk egybe: édesanyám itt szül-
te meg az öcsémet. Édesapám Pestről 
visszafele  jövet csatlakozott hozzánk. 
Hét hétig utaztunk, míg Pestre értünk. 
Ha bombariadó volt, a vonat megállt, 
mindenkit leszállítottak. Mikor elmúlt a 
veszély, ha indult a szerelvény, minket 
gyermekeket, csak úgy dobáltak be a 
vagonokba, szüleink azt sem tudták, 
hol vagyunk. Egy ilyen bombariadó al-
kalmával, a vonatról leszállva, igyekez-
tünk fedezékbe jutni, de lőttek bennün-
ket. Egy kiskatona  védte meg  játszó-
társaimat, rájuk borulva, de őt meglőt-
ték. Még annyit szólt, hogy bújjanak ki 
alóla a gyermekek, majd meghalt. A 
vonat indult, minket feldobtak a vago-

nokba, később derült ki, hogy a gyere-
kek apja is meghalt a támadásban.  
    – Hogy kerültek haza Erdélybe? 
    – Az oroszok karácsonyra elfoglal-
ták a báró rózsadombi villáját, ahol mi 
is laktunk. A bárót bezárták, csak 
édesapám látogathatta. Aztán nem volt 
már mit tennünk, a helyzet teljesen 
megváltozott. Miután Pest felszaba-
dult, hazajöttünk édesapám falujába, 
Abafájára. Mikor hazajöttünk, már 
megkezdődött az iskola, így az első 
osztályt magánúton végeztem, máso-
diktól jártam az abafáji iskolába. Mire 
gimnazista kellett volna legyek, 1948-
ban elvették és államosították az egy-
házi iskolákat, ezután Szászrégenbe 
jártam gimnáziumba és tanítóképzőbe.  
A tanítóképző után Alsóbölkénybe he-
lyeztek, ott három évet tanítottam, 
majd átkerültem Marosjárába. 1958-
ban férjhez mentem, a férjem akkor 
Marosjárába és Kisillyébe volt lelkész. 
1959-ben és 1962-ben születtek a fiúk. 
1974-be Erdőcsinádra kerültem az 
óvodához, minden nap, télen-nyáron 
mentünk a mezei utakon a gyerekekkel 
együtt, vagy egyedül Marosjárából. Vé-
gül 1979-ben a férjem átkerült 
Magyarpéterlakára, engem is áthelyez-
tek az ottani óvodába. Csak az utolsó 
két évben kaptam végzettségemnek 
megfelelő kinevezést, azelőtt sosem.   
    – Maradhatott a tanügyben annak 
ellenére, hogy a férje lelkész volt? 
    – Amikor férjhez mentem, behívtak 
a szászrégeni tanfelügyelőségre, és 
azt mondták, maradhatok a tanügyben, 
ha nem járok templomba. Segítettem a 
férjemnek mindenféle adminisztrációs 
munkában, a gyerekek karácsonyi ün-
nepélyére előkészítettem a verseket, 
látogattam a családokat, főleg ahol 
gyerekek is voltak, de templomba so-
sem mentem.  
    – Nem okozott ez gondot a gyüleke-
zetben? 
    – Nem, az emberek elfogadták. Ün-
nepek alkalmával úrvacsorát az irodán 
vettem, amikor bejöttek a presbiterek. 
A változás óta én is járok templomba, 
de azóta nyugdíjas is vagyok. 
    – Milyenek voltak ezek az évek? 
    – Nehezek. A férjemnek nem volt 
miből felvennie a fizetését, felét gabo-
nában felét pénzbe számolták el, min-
dig év végén. De a marosjárai és 
kisillyei emberek kedvesek, ragaszko-
dóak voltak, mi is fiatalok voltunk. Min-
den óesztendő búcsúztatókor haran-

goztak a marosjárai templomban, én 
addigra megsütöttem egy nagy tál fán-
kot, a presbiterek bejöttek, köszöntöt-
tek, megkínáltuk őket. 
 Magyarpéterlakán már nem voltak 
ilyen ragaszkodóak a hívek, de az 
erdőcsinádi szülők, azok nagyon tisz-
telettudóak voltak. Nemrég meghívtak 
falutalálkozóra is. Magyarpéterlakán 
gondok voltak a presbitériumban, a fér-
jem egy esperesi vizitáció alkalmával 
szívinfarktust kapott. Nem volt autónk, 
mentő sem jött, amivel kórházba vihet-
tük volna, csak másnap jött utána a 
fiam egy fogadott autóval és hozta be 
Marosvásárhelyre. Az egészsége meg-
romlott, nyugdíjazták. 1992-ben, ami-
kor megraktuk a teherautót, költöztünk 
volna haza, a férjem szülőfalujába Me-
zőcsávásra, akkor újra rosszul lett és 
meghalt. Mezőcsáváson temettük, én 
is ide költöztem haza. Apósom itt volt 
lelkész sokáig, de korán meghalt. Ide 
kezdtünk el házat építeni, de a férjem 
hirtelen halála miatt nem tudtuk befe-
jezni. A telek is vizes, ezért a ház na-
gyon salétromos.  
    – Megszokta Mezőcsáváson? 
    – Már több mint 18 éve lakom ott, 
eljárok a templomba, a szomszédok-
hoz, még vannak távoli rokonok is a 
férjem részéről, akiket meg-megláto-
gatok. Szeretem a gyermekeket, be-
szélgetek velük, minden nap kimozdu-
lok, elintézem a hivatalos ügyeimet, 
olvasok. Még ellátom magam. Nem 
szeretek senkit zavarni. Így éldegélek, 
most már egymagamban. Az életben 
sok megaláztatásban volt részem, de 
amit Isten ad, mindent el kell hordoz-
nunk. 
                                  Borsos Melinda 

Amit Isten ad, el kell hordoznunk 
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„Nincs olyan reggel, hogy ne puszil-
nám meg. Az utcán is mindig kézen 
fogva megyünk.... Olyan jó, hogy 
van kihez odabújni. Én ilyen típus 
vagyok, kell valaki, akit dédelgethe-
tek.” Néhány egyszerű, keresetlen 
mondat. Nem hinném, hogy ha kon-
textusából kiragadva olvasnánk 
őket, ne egy fiatal fiú, férfi és egy 
fiatal lány, asszony képe jelenne 
meg. Azt gondolhatnánk, hogy fiatal 
házasok, akik még mindenben a 
kedvesük arcát látják. Pedig  az első 
két mondatot Mircse Dezső mondja, 
az utolsó kettőt pedig felsége Zsu-
zsa. Abban a korban vannak, amikor 
már nem illetlenség megkérdezni 
tőlük, hogy hány évesek: Dezső bá-
csi, nyugalmazott nyomdász 88, 
Zsuzsa néni pedig, volt tanítónő, 85.  
 
    – Szinte hihetetlen, aki 77-ben szü-
letett el sem tudja gondolni, hogy én 
akkor mentem nyugdíjba –  mondja 
Dezső bácsi. Fiatalabbnak is mondhat-
ná magát, hiszen még mindig jól mo-
zog, és ami fontosabb eleven láng ég 
a szemében. Korholja is feleségét, 
hogy miért nem tagadott le a maga 85 
évből néhányat, és máris nevetésre 
szalad a szája. 
    Zsuzsa néni ehhez képest megfon-
toltabbnak, visszafogottabbnak tűnik. 
Ő mintha inkább a földön járna. Persze 
ennek oka van, kettős fronthatás alatt 
néhány napja nehezebben mozog. No 
nem azért, a lakásban igazán példás 
rend van és Dezső bácsi tanúsíthatja, 

ebéd minden napra készül... és termé-
szetesen sosem áll egy fogásból. Ha 
jól belegondolunk, nem mondanak so-
sem hallott dolgokat, vagy olyan titko-
kat, amit máshonnan ne tudhatnánk 
már, viszont minden amit mondnak, 
azt leélt életükkel példázzák. 
    – A szerelem lassan átalakul szere-
tetté, és hogy mi kell ehhez... nagy tü-
relem – mondja szelíden az idős korá-
ban is szép asszony. Ránéz Dezső bá-
csira, megfogja a kezét majd hozzáfű-
zi: – Együtt voltunk jóban, rosszban... 
Mondandóját azonban Dezső bácsi 
megszakítja: – Rosszban? Mikor vol-
tunk mi rosszban? – és szeme nevet a 

tettetett felháborodástól. Még a kezét 
is játékosan kivonja felesége finom kis, 
törékeny kézből.  
 

Nagyon szép életünk volt,  
sokat kirándultunk 

  

   Lassan kibontakozik előttem is éle-
tük. 1961-ben házasodtak; Zsuzsa né-
ni Dezső bácsi második felesége. 
    – Nyolc évig vártam mielőtt újranő-
sültem, mert hát másodjára az ember 
már válogatós. Ha egyszer már meg-
égette magát, jobban megnézi – 
mondja Dezső bácsi. De ne szaladjunk 
ennyire előre, hiszen ez a 88 éves idős 
férfi, ekkor már 36 éves volt. Előtte pe-
dig volt nyomdásztanonc. Büszke rá, 
hogy a Tolnai Világlapjának az előállí-
tásában is munkálkodhatott. Aztán volt 
hadifogságban. A háború után pedig 
csak az államosítás akadályozta meg, 
hogy megvalósítsa élete egyik nagy 
álmát, hogy saját nyomdát vegyen. Bár 
ez nem sikerült, azért nyomdászként 
elismert tekintélyévé vált szakmájának. 
Lelkesedve mesél arról, hogy mennyi-
vel más volt akkoriban nyomdásznak 
lenni, ahhoz képest, hogy ma a nyom-
tatók korában „már a gépek gondol-
kodnak helyettünk”. Nagy elégtétel le-
het számára, hogy egykori pályatársai 
még ma is emlékeznek rá és évente 
egyszer meghívják egy ünnepi foga-
dásra is.  
 

Zsuzsa néni életútja sem  
kevésbé kalandos 

 

    A tanügyben dolgozott. Mivel szülei 
kulákok voltak, Nyárádgálfalva helyett 
Magyaróra került, négy év múlva 

Együtt leélt élet 
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Mezőbergenyére, aztán Mezőbándra, Szövérdre, Szenthá-
romságra és végül másodszor Nyárádgálfalvára, mielőtt 
megismerte volna élete párját, hogy aztán együtt belekezd-
jenek egy  újabb nagy kalandba. Ez a néhány állomás ma 
már egy-egy település nevét jelenti, Zsuzsa néni azonban 
mindenhol 4 évig tanított jobb vagy inkább rosszabb körül-
mények közt, de megállta a helyét.  
    Évente egyszer, ha tehették, elmentek Budapestre, De-
zső bácsi fiatalkori éveinek helyszínére.  
    – Most már vagy két éve nem tudunk menni, de amíg te-
hettük mindig mentünk. Fürdőkre jártunk és a bejárható vilá-
got bejártuk. 
     Az adott helyzet persze korlátokat szabott ennek, de 
nem fájlalják most sem. Sok barátjuk volt, és a fényképek 
több dobozban lapulva őrzik az elmúlt évek szép emlékeit.  
    Közel 50 év azonban hosszú idő. Azt gondolhatnánk, 
hogy ennyi idő után már elunják egymást a házastársak, de 
ők ketten csak nevetnek ezen: – Sokat olvastunk, én meg 
kézimunkáztam – mondja Zsuzsa néni – ameddig a sze-
mem bírta...  

 

Mostanában kártyázunk 
 

    – Jól megrakom időnként – fűzi hozzá nevetve Dezső bá-
csi, majd komolyra fordítja a szót. Sok szép emlékünk van, 
időnként eszünkbe jut, elmondjuk egymásnak: „emlékszel, 
hogy akkor ott hogy volt?”  
Közben, amíg Zsuzsa néni kimegy a szobából gyorsan el-
mondja, hogy: – Nagyon jó feleségem volt. Vigyázott rám és 
gondomat viselte. 
    – Nekem meg kellett valaki, akinek gondját viseljem – 
hangzik rá a Zsuzsa néni válasza. Olyan ez, mint egy sze-
relmi vallomás.  
    Bármilyen furcsa, mégis hiteles. Még most is, mikor írom 
tartok tőle, hogy hihetetlennek tűnik, pedig tényleg ilyen idillt 
láthattam. Számomra ez irigylésre méltó egyedi, számukra 
pedig a valóság. Ami pedig a vágyakat illeti, érdekes módon 
újra azt kell hallanom, hogy: „Szép életünk volt.” Nyilván 
nem véletlenül… Aztán Zsuzsa néni azt mondja, csak 
egészség legyen.  
    – Nem sok, csak járni tudjunk, vagy csoszogni – moso-
lyog. Ne kelljen más ellásson. Egyébre nem vágyom. 
    – Én szeretném megérni a decembert, hogy újra találkoz-
hassak a nyomdász kollégáimmal – mondja Dezső bácsi.  
A majd' 50 éve együtt élő házaspár egyébként büszke is rá, 
hogy másoknak példaképei lehetnek.  
    – Úgy beszélnek rólunk, mint a mintaházaspárról. Ha 
egyedül megyek le az üzletbe, akkor mindig megállítanak 
többen is, hogy mi van a kedves feleségével, csak nem be-
teg, annyira megszokták, hogy mindenhova együtt járunk. 
    Nézem őket. Nem tudtam meg a szép házasság minden-
kire érvényes receptjét,  a boldog élet egyetlen járható útját  
sem mutatták meg. Csak sejtem, hogy valahol a személyi-
ségükben rejlik valami, amit szavakban nehéz megfogal-
mazni, de átragyog a szemükön. Mindennek van valami kö-
ze a lelkük fiatalságához is. Meg hát az szeretethez, ami 
soha el nem fogy.  
    Ahogy ülök velük szemben, minden olyan egyszerűnek 
tűnik. Egyszerű: ránézni a feleségedre szeretettel, egyszerű 
dolog, kávét készíteni a férjednek, szeretettel. Megpuszilni 
reggel, odabújni hozzá este,  kézen fogni... Akár 50 év után 
is. Ennyi volna a hosszú és boldog élet titka? 
                                                                      Korondi Kinga 

Ady Endre  

Őrizem a szemed 

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 

Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet.  

Világok pusztulásán 
Ősi vad, kit rettenet 

Űz, érkeztem meg hozzád 
S várok riadtan veled.  

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 

Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet.  

Nem tudom, miért, meddig 
Maradok meg még neked, 

De a kezedet fogom 
S őrizem a szemedet.  

  

* A nyár folyamán két alkalommal szervezett munkatárs-
képzőt a proMissio Egyesület: júniusban Jódratosnyán, 
augusztusban pedig Kommandón töltöttek együtt 5-5 na-
pot a tanulni, feltöltődni vágyó nőszövetségesek. A mun-
katársképzőkön összesen 38 asszony vett részt, a szer-
vezésben az egyesület munkatársain kívül oroszlánrészt 
vállaltak a helyi és környékbeli lelkészek, lelkésznők. A 
program anyagi támogatói a proMissio Egyesület, az Er-
délyi Református Egyházkerület Nőszövetsége és a 
Communitas Alapítvány voltak.  
  

* Négy napig állt a proMissio sátor a marosvásárhelyi 
Félsziget Fesztivál Civil Parkjában. A sátorépítő munka-
társak az IKEsekkel együtt meleg kávéra, póló-, kerámia-
festésre, óriás puzzle kirakására, bibliai kvízre, maszkfes-
tésre, karkötő fonásra, beszélgetésre várták, hívták a fia-
talokat. Ez volt az egyetlen, keresztyén értékeket hirdető 
hely a civil parkban, és mint minden évben, idén is nagy 
látogatottságnak örvendett, sőt visszajáró vendégek is 
voltak. A program szervezését a proMissio Egyesületen 
kívül a Marosvásárhelyi Református Egyházközségek Ku-
ratóriuma is támogatta anyagilag.  
 

* Szeptember 11-12-én, Kalotaszeg nagyasszonya, 
Gyarmathy Zsigmondné Hóry Etelka halálának századik 
évfordulója alkalmából szervezett kirándulást a proMissio 
Egyesület. Az emlékút 43 résztvevője meglátogatta Kalo-
taszeg híres templomait, szociális intézményeit, Kolozs-
vár nevezetességeit.   

* Október 2-án Marosfelfalu lesz a házigazdája a közép-
erdélyi régió nőszövetségi konferenciájának. A Görgényi 
Református Egyházmegye szervezésében sorra kerülő 
találkozóra a Küküllői, Marosi, Maros-Mezőségi és 
Görgényi egyházmegyék asszonyait várják. 

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK  
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Nagymamák kincsei 

    Beszélhetünk-e a XXI. század elején igazi kincsekről? 
Vagy  inkább a vagyon, a valuta, részvények, esetleg 
magánsziget jut eszünkbe, amikor különleges értékek kerül-
nek szóba. Ha elgondolkodunk azon, hogy mit is jelentett 
régen a kincs, valószínű, hogy először a vadregényes he-
lyeken elrejtett értékes tárgyak jutnak eszünkbe, és kevésbé 
a számunkra fontos személyek jelenléte, az emberi értékek. 
Csak egy elavult szó lenne a kincs?  Eszünkbe jut-e néha, 
hogy szüleink, nagyszüleink „kicsi kincsem”-nek, „drága 
kincsem”-nek becéztek? Előfordul, hogy mi is így szólítjuk 
gyermekeinket, unokáinkat? Ha igen, akkor megértettük, 
hogy a kincsek az emberi értékekben – az értékes em-
berekben rejlenek.  

     
   Természetesen egyre gyakrabban merül fel a kérdés, 
hogy szükség van-e emberi értékekre. Miért fontos tisztes-
ségesnek, igazságosnak, családszeretőnek, békésnek 
lenni, amikor csak ravaszsággal, csalással, rámenősséggel 
és egyre gyakrabban agresszivitással lehet érvényesülni? 
Milyen értékekre tanítsuk gyermekeinket, unokáinkat és leg-
főképpen ki tanítsa meg ezeket nekik?    
    A modern gondolkodású szülőt a rugalmasság, az új 
iránti nyitottság jellemzi, azonban igen nehéz faladat eliga-
zodni az emberi értékek között. Ehhez nyújthatnak 
segítséget a nagyszülők, nagymamák, akik hagyomá-
nyosabb, letisztult értékrenddel rendelkeznek. A jelenkor 
nagymamái számára a család vállalása, rendezése és gon-
dozása a világ legtermészetesebb dolga.   
    Mi anyukák már az „új világ” termései vagyunk. Nem az a 
gond számunkra, hogy a családot vagy a karriert válasszuk-
e, hanem az, hogy ezt a kérdést nem tudjuk megválaszolni 
mielőtt gyerekeink felnőnek. Sok esetben úgy tűnik, hogy 
megtaláltuk válaszainkat és ki-ki eldöntötte,  melyik utat 
választja, mégis gyakran látjuk, hogy aki gyereket nevel, 
kacsintgat a karrier felé, aki pedig a karriert választotta, 
hiányolja a gyerekeket. Ebben a helyzetben úgy gondolom, 
hogy felmérhetetlen kincs a nagymamák jelenléte: 
egyértelmű értéket képviselnek, példát mutatnak, segítenek.  
    És mit jelent gyerekeink számára a nagymama? Azt 
hiszem néhány gyerekektől jövő kérdés választ adhat erre: 
Mehetek a mama fészkébe? Mikor jön nagymama? Ez a 
nagymama sütije? Veled elénekeljük, amit mamával? Ugya-
nis a nagymamák sütnek, énekelnek, játszanak, vigyáznak 
rájuk, tanítják őket és ami a legfontosabb: van idejük. 
Egyszóval szeretnek! Tűnhet mindez merevnek, régimódi-
nak, elavultnak, mégis meggyőződésem, hogy a szomjat a 
víz oltja, az éhséget a kenyér enyhíti és a szomorúságot a 
szeretet tüntetheti el. Köszönjük  Nagymamák! 

                                     Horváth Zsófia 

Fecske Csaba   

A nagymamánál 
 

A nagymamánál jó, 
csak ott jó igazán. 

A nagymamának sok keze van, 
tesz-vesz szaporán. 

 

Egyik kezével főz, 
a másikkal mosogat, 

a harmadikkal fejemen 
egy dudort borogat, 

a sokadik kezével 
kinyitja a tehénen a csapot, 

s a tehénből máris 
friss, meleg tej csobog. 

 

A nagymamánál jó, 
mert ott van nagyapa, 

aki a mezőről tücsökszavú 
estét hoz haza. 

A mesélés mesterei 
 
    A nagyszülők a mesélés mesterei. Még ha könyvből olvassák is a 
történetet, jóságos mosolyuk, ízes szóformálásuk, derűs hangjuk 
különös varázzsal, sajátos többlettel látja el a megszokott szerep-
lők kalandjait. A legtöbb nagymama és nagypapa fejből is sok szép 
népmesét tud, és mivel ők a láthatatlan családi legendárium őrzői, 
gyakran előkerülnek a megtörtént régi családi esetek is. Sok gyer-
mek ezeket szereti a legjobban, már némelyiket kívülről tudja, de 
még mindig követeli az “amikor te kicsi voltál és vándorcirkusz 
jött a faluba...”, az “amikor apu kicsi volt és zöld cseresznyét 
evett...”, illetve, ha már nagyobbacska az “amikor én kicsi voltam, 
és sehol nem találtatok...” kezdetű történeteket. Az ismétlődés 
biztonságot nyújt a gyermeknek, több generáció életének megis-
merésével pedig egyfajta folytonosságot élhet meg, érezheti, hogy 
helye van a nagy, ismeretlen világban. 
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Mit juttat az állam azoknak az idős 
személyeknek, akik egész életükben 
adót és illetékeket fizettek, hozzájá-
rultak az egészség- és társadalom-
biztosítási alaphoz, egyszóval támo-
gatták a közigazgatási szervek mű-
ködését és a fejlődést? Erre a kér-
désre keressük a választ a Maros 
megyei Gyermekjogvédelmi és Szo-
ciális Igazgatóság vezetőjével 
Schmidt Lóránddal.  
 
    – A törvény szerint kiket nevezünk 
idős embereknek és milyen juttatások-
ra jogosultak ők? 
    – Azokat a személyeket soroljuk eb-
be a kategóriába, akik betöltötték a 
nyugdíjazási korhatárt, ez a megneve-
zés független attól, hogy dolgoztak-e 
és most részesülnek nyugdíjban, vagy 
sem. A törvény értelmében az idős 
személyeket, a nyugdíjuk mellett, a 
polgármesteri hivatalok és a szociális 
igazgatóságok kétféle juttatásban ré-
szesíthetik: otthoni idősgondozásban, 
és az öregotthoni ellátásban. Termé-
szetesen mindkettőt csak abban az 
esetben, ha erre az illetőnek szüksége 
van. 
    – Az  elmúlt években egyre többet 
olvasunk, hallunk az otthoni idősgon-
dozásról, kérem egy pár szóban foglal-
ja össze, hogy miről is van szó. 
    – Már 2000-ben megjelent az a tör-
vény, amely kimondja, hogy a polgár-
mesteri hivatalok kötelesek megszer-
vezni az idősek otthoni gondozását. 
Természetesen ezt csak annak függ-
vényében tudják megtenni, ha van rá 
fedezetük, magyarán pénzük és sze-
mélyzetük. Maros megyében, és álta-
lában más megyékben is, ezeket a 
szolgáltatásokat nemkormányzati      
szervezetek vállalták fel, így a költsé-
gek megoszlanak a szervezet, polgár-
mesteri hivatal és a gondozott között. 
    – Kik jogosultak ezekre a szolgálta-
tásokra és miből áll az otthoni idősgon-
dozás? 
    – A szociális munkások felmérik, 
hogy az idős személy milyen körülmé-
nyek között él, mennyi a jövedelme és 
milyen mértékben szorul külső segít-
ségre. Maros megyében elsősorban a 
római katolikus Caritas, a református 
Diakónia Alapítvány és az ortodox egy-
ház egyik szervezete foglalkozik ottho-
ni idősgondozással. Háromféle segít-

ségről beszélhetünk, elsősorban taná-
csokkal látják el az érintetteket, segíte-
nek nekik az ügyintézésben, és a min-

dennapi teendők elvégzésében. Példá-
ul bevásárolnak, kimossák a ruháikat, 
segítenek a fürdésben, borotválkozás-
ban. A harmadik pillére ennek a szol-
gáltatásnak az egészségügyi, ami azt 
jelenti, hogy a képzett szakemberek 
elvégzik mindazt, amit a családorvos 
kezelésként felír, ide értve a kötözést, 
injekciózást, ágybafekvők forgatását, 
stb. Maros megyében a Caritas immár 
nyolcadik éve végzi mindezt.  A megye 
nagy része elég jól le van fedve, kivé-
tel a Mezőséget, ahova még nem jutot-
tak el ezek a szervezetek. Az, hogy 
melyik vidéken mennyire van kiépülve 
ez a hálózat, az a polgármesteri hiva-
talok nyitottságától is függ, hiszen ők 
pénzt kell erre szánjanak. Azt hiszem 
idén, a szűkös anyagiak miatt a polgár-
mesteri hivatalok nem fogják tudni idő-
ben törleszteni ezeket a szolgáltatáso-
kat, de reméljük, hogy a szervezetek, 
azért folytatják a munkát.  
    – Vannak olyan idős személyek, 
akiknek nincs hozzátartozójuk, vagy ha 
van is, nincs lehetőségük (akaratuk), 
hogy ellátásukat biztosítsák. Ők, azok, 
akik öregotthonba mennének. Ha len-
ne helyük… 
    – Az állami öregotthonokban általá-
ban azokat a személyeket veszik be, 

akiknek egyáltalán nincs hozzátartozó-
ja, lakása, sem elegendő jövedelme, 
hogy egyedül ellássa magát. Alapvető-
en ezek a személyek kellene legyenek 
az idősotthonok haszonélvezői. Azon-
ban ez nem mindig így van. Sokszor 
azok kerülnek be, akik jelképesen 
mondva,  családtagjaiktól nem férnek 

el a lakásban. A hozzátartozónak nincs 
elég türelme, szeretete, hogy gondoz-
za idős szüleit, nagynénjét, rokonát, 
így megpróbálja átruházni ezt a felada-
tot az államra. Az otthonokban az ellá-
tásért fizetni kell, vagy a gondozottnak, 
vagy a hozzátartozónak. De azt tudni 
kell, hogy a költségek sokkal nagyob-
bak, mint a hozzájárulás, így a külön-
bözetet a polgármesteri hivatalok fede-
zik. Sokszor még a magán öregotthon-
ban sem kérik el a gondozásra fordított 
teljes összeget, hiszen ott is vannak 
külföldi támogatók. Felméréseink sze-
rint egyetlen beutalt ellátása havonta 
1500 lejbe kerül. Maros megyében je-
lenleg nyolc öregotthon működik és 
több mint 150 kérés van, amelyeket 
még nem sikerült megoldani. Részben 
megoldás lenne az, ha minél több vá-
rosban és nagyközségben működ-
nének nappali központok vagy ingyen-
konyhák,  ahova az idős emberek be-
mehetnének megenni egy meleg ebé-
det és eltölteni pár órát, hasonló korú-
ak társaságában. De ezek létrehozása 
és működtetése egyelőre sok helyen 
csak a tervek szintjén létezik. 
                                         
                                          Simon Virág 

Egyedül vagyok, ki segít rajtam? 
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Weöres Sándor 

       ÖREGEK 
Kodály Zoltán mesternek 

 
Oly árvák ők mind, az öregek. 
 

Az ablakból néha elnézem őket, 
hogy vacogó szélben, gallyal hátukon 
mint cipekednek hazafelé –  
vagy tikkadt nyárban, a tornácon 
hogy üldögélnek a napsugárban –  
vagy téli estén, kályha mellett 
hogyan alusznak jóízűen –  
nyújtott tenyérrel a templom előtt 
úgy állnak búsan, csüggeteg, 
mint hervadt őszi levelek 
a sárga porban. 
És ha az utcán bottal bandukolnak, 
idegenül néz a napsugár is 
és oly furcsán mondja minden ember: 
"Jónapot, bácsi." 
 

A nyári Nap, 
a téli hó, 
őszi levél, 
tavaszi friss virág 
mind azt dalolja az ő fülükbe: 
"Élet-katlanban régi étek, 
élet-szekéren régi szalma, 
élet-gyertyán lefolyt viasz: 
téged megettek, 
téged leszórtak, 
te már elégtél: 
mehetsz aludni..." 
 

Olyanok ők, 
mint ki utazni készül 
és már csomagol. 
 

És néha, hogyha agg kezük 
játszik egy szőke gyerekfejen, 
tán fáj, ha érzik, 
hogy e két kézre, 
dolgos kezekre, 
áldó kezekre 
senkinek sincsen szüksége többé. 
 

És rabok ők már, 
egykedvű, álmos, leláncolt rabok: 
hetven nehéz év a békó karjukon, 
hetven év bűne, baja, bánata –  
hetven nehéz évtől leláncolva várják 
egy jóságos kéz, 
rettenetes kéz, 
ellentmondást nem tűrő kéz 
parancsszavát: 

 

"No gyere, tedd le." 

 

A kegyelem csillagjegyében 
 

    A horoszkóppal ellentétben Isten Igéje bátorítja, felemeli az 
embert, kiutat és megoldást kínál, építi és helyreállítja, valamint 
megerősíti az Úrral való közösséget. Vigasztalást nyújt, erősíti a 
hitet és nem engedi a félelem eluralkodását. Olyan jövőképet ad, 
amely tartalmassá teszi a földi életet és reményteljessé az üd-
vösséget. 

    A következő negyedévben, arra a hónapra, amelyikben szület-
tél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, mert “boldogok, a kik 
megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik 
őt.” (Zsoltár 119, 2.) 
 
Január 
Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja 
őt. (Zsoltár 145, 18.) 
 
Február 
Elégedjetek meg azzal, amitek van; mert ő mondotta: Nem hagylak 
el, sem el nem távozom tőled. (Zsidók 13, 5.) 
 
Március 
Az Úr, ő az, a ki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, 
sem el nem hagy téged: ne félj és ne rettegj! (V. Mózes 31, 8.)                                                                                              
 
Április                                                                                                                   
Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk 
kell egymást. (I. János 4, 11.)                                                                      
 
Május                                                                                                                        
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek 
engem: és én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesz-
nek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.  
(János 10, 27-28.)                                                                                                        
 
Június 
De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a harag-
ra, nagy kegyelmű és igazságú! Tekints reám és könyörülj rajtam! 
Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te szol-
gálóleányodnak fiát! (Zsoltár 86, 15-16.)                                                                               
 
Július                                                                                                                                
Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván 
magatokat. (Jakab 1, 22.)                                                                     
 
Augusztus                                                                                                                         
Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja 
meg. (Galácia 6, 3.)                                                                           
 
Szeptember                                                                             
Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. (Kolossé 3, 2.)                           
 
Október                                                                                                                                                        
Adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a 
kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. (Ezékiel 36, 26.)                                                              
 
November                                                                                                                                                     
Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami 
elveszett. (Lukács 19, 10.)                                                                
 
December                                                                                                                                      
Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel 
szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. 
(Jeremiás 31, 3.) 
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„Én nem akarok öreg lenni!” 

 
-zengték kórusban a gyerekek, 
 

 
 
 

…mert az öregkor unalmas, 
 

…mert az öregeknek sok a 
gondjuk, bajuk, 

 
…mert sokszor betegek, 

 
…mert állandóan fáj a lábuk, 

 
…mert gyenge a látásuk és a 

hallásuk, 
 

...mert sok gyógyszert kell 
szedniük, 

Milyenek az öregek? 
 

Az öregeknek fáj a lába, 
A sok tehertől meg a háta. 
Bottal mennek az utcára, 
Már csak ilyenek az öregek. 

Szépen, lassan botorkálnak, 
Boltba, gyógyszertárba járnak. 
A nyugdíjukra mindig várnak, 
Már csak ilyenek az öregek. 

A divatot nem követik, 
Ők csak a régi dolgokat szeretik. 
A ráncaikat nem szégyellik, 
Már csak ilyenek az öregek. 

Mészáros Petra 5. o. 

Az öregek koronája: az unokák, a fiak ékessége: az atyák. Péld. 17, 6. 

-     Az én nagytatám sokat köhög, nehezen lélegzik, de mégis sok szép mesét mond nekem. 
-     An én nagymamámnak mindig fáj a dereka, meg a keze, és mégis sok finomságot készít nekem. 
-     Mama nagyon örül, valahányszor meglátogatom, cserébe mindig megajándékoz valamivel. 
-     Az én nagyszüleimnek mindig van idejük velem játszani, játék közben sok jóra tanítanak. 

 

Nagyon jó gyereknek lenni, de kíváncsi vagyok, hogy vajon 
milyen leszek, ha majd megöregszem. Jó szeretnék lenni, hogy 

amit kaptam, mind-mind továbbadhassam. 
 



Rejtvényünk a Prédikátor és a Példabeszédek köny-
ve egy-egy versének részletét tartalmazza, és ezek 
mellett néhány érdekes bibliai nevet is elrejtettünk 
benne. 
Vízszintes: 1. A Prédikátor könyvének egyik leg-
ismertebb verse, 12. Ilyen dal is van, 13. Ital, zsar-
gonban, 14. Talál, 15. Egyiptomi fáraó Manassé ko-
rában (II. Kir. 17), 16. A táplálék ilyen forrás, 18. 
Ézsau új neve (I. Móz. 25), 20. Kettős mássalhang-
zó, 21. Ezt szállít az autóbusz, 23. Rangfokozat, 24. 
Kérdőszó, 25. Díszítő, 27. Ádám fia (I. Móz. 4), 29. 
… Péter (1712-1769), jeles erdélyi tudós, 30. Az Új-
szövetségben több ilyen levél is van, 31. Elgörbült 
szeg! 32. Oktalan, 33. Éjszakai, 34. Téli sportot űz, 
35. Vissza: gonosz szívű júdeai király (II. Krón. 21), 
36. Fél kapa! 37. Kedveskedő köszönés, 38. Régen: 
láttam, 40. Tiltószó, 41. Tavaszi, nyári záporok után 
látható, 43. Az I. Kir. 18 szerint Illés imádságára ez 
szállott alá az égből, 44. Bázissal sót alkot, 45. A be-
széd alapja, 47. Nem ide, 49. Diákok rémálma. 
Függőleges: 1. Időhatározó, 2. „Szívemnek gyöngyháza, lel-
kem …”, így kedveskedik János vitéz, 3. Zavaros tan! 4. Dara 
fele! 5. A jászol is ez, 6. Női név, 7. Hibátlan, 8. Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület, 9. Vissza: gyorsan beszél, 10. Unalom egy-
nemű hangzói, 11. Kötőszó, 15. A Prédikátor könyve 16. fe-
jezetének egyik versrészlete, 17.  … érik babám, a fekete 
szőlő, 19. Ketrec, 21. Ilyen okmány is van, 22. Ezt vetettek a 
babilóniaiak az I. Móz. 11 szerint, 24. Bárók, grófok, királyok 
éke, 26. Becézett Ilona (h.é.), 28. Személyes névmás, 29. 
Testünket védi, 31. Téli sporteszköz, 32 … vad, a Görgényi-
havasok ismert állata, 34. Termékeny síkság Izraelben, a 
bőség jelképe, 35. Edényt véd, ékszert díszít. 37. Pára fele! 
39. Lázasan keres, mindent … tesz. 41. Paraszt régies meg-
nevezése. 42. Adott, 44. Essék közepe! 46. Végtelen ózon! 
48. Azonos magánhangzók, 50. Izmot rögzít, 51. Kettős más-
salhangzó, 52. Azonos mássalhangzók. 

Beküldendők: vízszintes 1, 18, 27, függőleges 15, 22, 34. 
 
Gratulálunk mindazoknak, akik múltkori rejtvényünket he-
lyesen megfejtették. Lelki eledel című áhítatos könyvet 
Nemes Sára marosvásárhelyi rejtvényfejtőnk nyerte. 
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Padlizsánkrém feta sajttal 
Hozzávalók: 2 db padlizsán, 15 dkg feta sajt, 2 db vöröshagyma, 5 
gerezd fokhagyma, pici mustár, bors, olívaolaj. 
Elkészítés: A padlizsánt megmossuk, picit megszurkáljuk, és alufó-
liával lefedett sütőrácson megsütjük (180 fokon). Közben a hagy-
mát és a fokhagymát felaprítjuk, olívaolajon megfonnyasztjuk, 
majd a megsült, meghámozott padlizsánt is hozzáadjuk, picit 
együtt sütjük. Ezután turmixgépbe tesszük, hozzáadjuk a feta saj-
tot, a mustárt és a borsot, összeturmixoljuk. Hűtőbe tesszük, és 
pár óra múlva, mikor összeértek az ízek, pirítóssal és zöldségekkel 
tálaljuk.  
 

Padlizsánkrém joghurttal 
Hozzávalók: 2 db nagyobb padlizsán (kb. 50 dkg), 2 evőkanál olí-
vaolaj, 1 pohár joghurt, 2-3 gerezd fokhagyma, só, esetleg bors. 
Elkészítés: A padlizsánt megmossuk, berakjuk a sütőbe és addig 
sütjük amíg összeesik. Aztán kivesszük a sütőből, lehúzzuk a hé-
ját, és a fokhagymával összeturmixoljuk. Egy jól záródó edénybe 
tesszük, hozzáadjuk az olívaolajt, a sót és a joghurtot. Jól össze-
keverjük. Pirítós kenyérrel fenséges, és sokáig eláll. 
 

Padlizsánkrém másképpen  
Hozzávalók: 4 személyre –  2 hosszúkás, vékony padlizsán (45-50 
dkg), 1 nagy fej vöröshagyma, 0,5 dl olaj, 3 gerezd fokhagyma, 
citromlé, só és törött fekete bors, ízlés szerint. 
Elkészítés: A padlizsánt megmossuk, héjastul karikákra vágjuk, és 
mindkét oldalát megsózva, 20 percig hagyjuk állni, addigra keserű 
levét kiengedi. Közben a hagymát megtisztítjuk és kockákra vág-

juk. A padlizsán levét leszűrjük, és szűrőben le is öblítjük. Ha le-
csöpögött, ugyancsak felkockázzuk.  
A felhevített olajon sárgára fonnyasztjuk a vöröshagymát, majd 
hozzáadjuk a padlizsánt. Megsózzuk, megborsozzuk. Fedő alatt, 
gyakori keverés közben puhára pároljuk. Turmixgép poharába 
tesszük, kevés citromlevet ráöntünk, beleszórjuk a zúzott fokhagy-
mát, és pépesre törjük. Zárható üvegbe tesszük, és hűtőszekrény-
ben tartjuk. Sokáig eláll.  
 

Muszaka 
Hozzávalók: 4 nagyobb padlizsán, 40 dkg darálthús, olívaolaj, 1 
húsleveskocka, 2 dl tejföl, 0,5 l paradicsomlé, 1 fej hagyma, 3 ge-
rezd fokhagyma, 15 dkg keménysajt, oregano, fahéj, esetleg 
muszaka-fűszerkeverék. 
Elkészítés: Megpucoljuk a padlizsánokat, és kb. 0,5-1 cm-es la-
pokra vágjuk, besózzuk. Picit állni hagyjuk, majd a sütő rácsára 
fektetve – olaj nélkül – megsütjük. (Kicsit be lehet olajozni a rácsot, 
hogy ne ragadjon oda.) A hagymát kockára vágjuk, megpirítjuk 
olívaolajban, belerakjuk a darálthúst, és fedő nélkül átpirítjuk. Bele-
rakjuk a fokhagymát, borsot, fűszereket és sót. Tepsibe egy sor 
padlizsán, majd egy sor hús, majd megint padlizsán következik 
úgy, hogy padlizsán legyen legfelül. A húsleveskockából 1 dl hús-
levest készítünk, összekeverjük a 0,5 l paradicsomlével. 
Leönjük vele a tepsiben lévő padlizsános húst. Megkenjük 
egy doboz tejföllel, betesszük a sütőbe 40 percre –  köze-
pes lángon – és csak utána tesszük rá a reszelt sajtot. 
Készre sütjük. 
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