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       Reviczky Gyula 
           
               Pünkösd 
  

Piros pünkösd öltözik sugárba, 
Mosolyogva száll le a világra. 

Nyomában kél édes rózsa-illat, 
Fényözön hull, a szivek megnyilnak. 

 

Hogy először tűnt fel a világnak: 
Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 
Megoldotta apostolok nyelvét, 
Hirdeté a győzedelmes eszmét. 

 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 
Ma is minden bánkódó szívének, 

Hogy ki tévelyeg kétségbe', homályba': 
Világitó sugaradat áldja. 

 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 
Világositsd hittel föl az elmét. 

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 
Diadallal az egész világon! 

 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Tanits meg új nyelvre, új imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek! 
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   Mária és Márta magazin 2. 

Soha el nem fogy 
 
    A szeretet soha el nem fogy. Csak 
megkevesül. Vagy átalakul gyűlöletté. 
Semmi sem vész el csak átalakul, mond-
ja az anyagmegmaradás törvénye és ez 
érvényes a szeretetre is. Még amikor egy 
szenvedélyes kapcsolat közömbössé 
unalmasul, a mélyben akkor is erős érzé-
sek, esetleg éppen elfojtott gyűlölet mun-
kálkodik. 
    Már nem szeretjük egymást – mondják 
egymástól elidegenedett házastársak a 
válóperes ügyvéd előtt. Sőt, mondanak 
egyebet is, felsorolnak minden vétket, 
hiszen a szeretet hiányában, minden a 
felszínre jön a legkisebb hibától, mulasz-
tástól a legnagyobb vétekig, bűnig. 
    A szeretet soha el nem fogy, csak 
esetleg kifolyik a házasságunk kövei kö-
zül. Ha túl hígra sikerül a malter, akkor 
nincs mi megkösse az épületben az egy-
máshoz illesztett köveket, téglákat. Akkor 
bizonytalanná válik a fal, az egész épít-
mény. Ha a szeretet, csak egy szirup, 
egy cukormáz az életünkben, akkor nem 
tölti be a kötőanyag szerepét a családi 
kapcsolatokban. Ha csak kívülről, ra-
gasztóként, vagy kötelesség-abroncsként 
tartja össze kapcsolatunkat, akkor kínos-
sá válik az együttlét. A szeretet belülről, 
mágnesként kell vonzzon egymáshoz. 
    A szeretet az nem csak egy érzés, ha-
nem egy döntés is, egy akarati döntés. 
Amikor kimondjuk a házasságkötés alkal-
mával, esküszöm, hogy szeretem, akkor 
ebben benne van az érzés és az akarat 
is. Ha halványul az érzés, akkor az aka-
rat kell hangsúlyossá váljon és ha az 
akarat világos, tudom, hogy mit akarok, 
akkor ezt a keretet megtölti az érzés is. 
    Mit tudok tenni ennek érdekében? 
Hogy tudom jól, helyesen szeretni házas-
társamat? Pál apostol szeretethimnuszát 
az I. Kor. 13-ban nem lehet elválasztani 
az előtte és utána levő részektől, vagyis 
a 12. és 14. fejezetektől, amelyekben a 
kegyelmi ajándékokról szól. A kegyelmi 
ajándékok és más értékek haszontala-
nok, ha hiányzik belőlük a szeretet. A 
szeretet azért a legnagyobb, mert az 
örökkévalóságban, a színről-színre való 
látásban is megmarad.  
    Istentől kapunk különböző kegyelmi 
ajándékokat, nem a miénk, mi csak ügy-
intézői, sáfárai vagyunk. Mai szóval köz-
gazdászok. Hogy tudunk gazdálkodni az 
Istentől kapott javakkal? Úgy, ha ezeket 
megosztjuk egymással. A kegyelem, a 
kegyelmi ajándékok elfogadása az em-
berből hálát vált ki. Ne magatoknak ka-
matoztassátok, hanem másoknak szol-
gáljatok az Istentől kapott ajándékokkal. 
Ez a két szó, a görög kharizma és a latin 

caritas, ajándék és szeretet összetartoz-
nak. Ajándékainkkal egymást egészítjük 
ki. Nincs önellátó keresztyén személyi-
ség. Szükségünk van egymásra, hogy 
egymás hite, kegyelmi ajándékai, böl-
csessége, szeretete által épüljünk és 
gazdagodjunk. 
    Ha úgy érzed, hogy te semmi ajándé-
kot nem kaptál, te semmiben sem vagy 
kiváló, akkor számold össze mi minde-
ned van, amit nem lehet pénzért meg-
venni: életed, egészséged, családod, ba-
rátok, hangod, eszed, stb. Ahhoz, hogy 
egymásnak szolgálni tudjunk, egymást, 
kapcsolatunkat építsük, Isten kegyelmi 
ajándékot ad. 
Szeretni és szeretve lenni, ezt az alapel-
vet követve lehet építeni a kapcsolatot a 
családban.  
    Az építés latin szava az aedes eredeti-
leg tűzhelyet jelentett. A tűzhely meghitt 
melegséget, oltalmat, nyugalmat jelent. A 
régi időkben a tűzhely volt a család köz-
pontja. (Ezért is káros, ha csak egy kis 
főzőlyuk van egy tágas, világos, meleg 
konyha helyett a lakásban.) 
    A szeretet pedig épít. (I. Kor. 8, 1.) Ne 
felejtsük, hogy a szeretet mindig épít és 
sohasem rombol. Tehát a szeretet sza-
badságot biztosít társunknak, hogy növe-
kedjen és fejlődjön, anélkül, hogy kudarc-
tól vagy sértő kritikától kell félnie és ezál-
tal kapcsolatunk is erősödjön. 
    A görög oikodomeo szó két szó össze-
tételéből származik: az oikia jelentése 
család vagy otthon, a demo jelentése pe-
dig építeni. Ha egymást építitek, egy kö-
zös otthont is létrehoztok. Egymást épít-
sétek szeretetben, egymást ajándékoz-
zátok meg önmagatokkal.  
    A családi kapcsolatokban, a párkap-
csolatban sok minden attól függ, hogy 
milyennek látom a másik embert? A kül-
ső értékek mellett meglátom-e a belső 
értékeit? De fogalmazhatunk úgy is, hogy 
meglátom-e azt, hogy ő számomra egy 
Istentől kapott ajándék? Ha így tudok te-
kinteni rá, akkor meglátom a szépségét, 
kedvességét, értékelem hűségét, ragasz-
kodását, humorát, életkedvét, akkor ál-
dásként élek meg minden vele töltött per-
cet és én magam is ajándékul, áldásul 
tudok lenni az ő számára. A szeretet 
nemcsak elfogadást, de cselekvést is je-
lent. Nemcsak arról szól, hogy élvezem a 
társam által nyújtott ajándékokat, fürdök 
az ő szeretetében, hanem én magam is 
szeretettel viszonyulok hozzá, és ez a 
szeretet, ha nem marad meg a szavak 
szintjén, hanem megmutatkozik a csele-
kedetekben, akkor valóban soha el nem 
fogyó kötőanyag lesz a kapcsolatunkban. 
                                                                                                                       
                                           Sógor Árpád 
                                                                                              

A szeretet himnusza 
 
    Ha embereknek vagy angya-
loknak nyelvén szólok is, 
szeretet pedig nincsen én ben-
nem, olyanná lettem, mint a 
zengő érc vagy pengő cimbalom. 
    És ha jövendőt tudok is mon-
dani, és minden titkot és min-
den tudományt ismerek is; és ha 
egész hitem van is, úgyannyira, 
hogy hegyeket mozdíthatok ki 
helyükről, szeretet pedig nincsen 
én bennem, semmi vagyok. 
    És ha vagyonomat mind felé-
tetem is, és ha testemet tûzre 
adom is, szeretet pedig nincsen 
én bennem, semmi hasznom ab-
ból. 
    A szeretet hosszútûrő, kegyes; 
a szeretet nem irígykedik, a sze-
retet nem kérkedik, nem fuval-
kodik fel. 
    Nem cselekszik éktelenül, 
nem keresi a maga hasznát, nem 
gerjed haragra, nem rójja fel a 
gonoszt, nem örül a hamisság-
nak, de együtt örül az igazsággal; 
mindent elfedez, mindent hi-
szen, mindent remél, mindent 
eltûr. 
    A szeretet soha el nem fogy: 
de legyenek bár jövendőmon-
dások, eltöröltetnek; vagy akár 
nyelvek, megszünnek; vagy akár 
ismeret, eltöröltetik. 
    Mert rész szerint van ben-
nünk az ismeret, rész szerint a 
prófétálás: de mikor eljő a teljes-
ség, a rész szerint való eltöröl-
tetik. 
    Mikor gyermek valék, úgy 
szóltam, mint gyermek, úgy gon-
dolkodtam, mint gyermek, úgy 
értettem, mint gyermek: mine-
kutána pedig férfiúvá lettem, 
elhagytam a gyermekhez illő 
dolgokat. 
    Mert most tükör által homá-
lyosan látunk, akkor pedig szín-
ről színre; most rész szerint van 
bennem az ismeret, akkor pedig 
úgy ismerek majd, amint én is 
megismertettem. 
    Most azért megmarad a hit, 
remény, szeretet, e három; ezek 
között pedig legnagyobb a sze-
retet. (I. Korinthus 13, 1-13.) 
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     Garry Chapman Egymásra han-
golva című könyve kétségkívül elgon-
dolkodtató. Túl azon, hogy az amerikai 
közönséget célozza meg és ilyenként 
a megoldásokat mérhetetlenül egy-
szerűnek tünteti fel, túl azon, hogy az 
ajánlott gyakorlatok egy része az 
európai, közép-európai, mi több erdélyi 
olvasónak furcsának, bizarrnak, és ide-
gennek tűnik, a benne foglaltak le-
galábbis megfontolandóak. 
    A szerző szerint minden értetlenség 
abból fakad, hogy nem ismerjük 
egymás szeretetnyelvét. Ez alkalmaz-
ható gyerek-szülő vagy házastársi 
kapcsolatban egyaránt. Elegendő is-
merni az 5 szeretetnyelvet, és ezek 
segítenek abban, hogy jobban 
megértsük azt az embert, akivel nap 
mint nap találkozunk, netán meg-
osztjuk hajlékunkat. 
    A könyv szerint van aki, elismerő 
szavak révén érti meg leginkább, hogy 
szeretjük. Ha tehát tudjuk, hogy gyer-
mekünk, társunk számára fontos a bi-
zalmas beszélgetés, a kedves szavak, 
a bátorítás, a pozitív visszajelzés, ne 
bánjunk szűkmarkúan a dicséretekkel! 
Természetesen ezek csak akkor 
hatásosak, ha őszinték és van 
valóságalapjuk. 
    Mások úgy érezhetik, alig szentel-
nek az együttlétre időt. Számukra a 
minőségi idő lehet a szeretet legpon-
tosabb kifejezője. Amennyiben gyer-
m ekünk v agy társunk  ez t  a 
szeretetnyelvet beszéli, úgy ne fu-
karkodjunk a rászánt idővel, többet ér 
számára ez, mint az elismerés.  
    Nem ritka az sem, hogy az 
ajándékozás mutathatja meg a 
szeretetet valaki iránt, hiszen az 
ajándék – árától és nagyságától füg-
getlenül – kézzelfogható jele annak, 
hogy a másik ránk gondolt.       
    Sokan felesleges költekezésnek íté-
lik az ilyesmit, ám ha ezzel érzelmi 

szükségletek elégíthetők ki, ennél jobb 
befektetés nem is létezhet. Talán ez az 
egyik legkönnyebben kivitelezhető és 
elsajátítható szeretetnyelv, hiszen az 
erre érzékeny ember szinte mindenféle 
ajándéknak örül, csak szeretettel kell 
adnunk azt. Készíthetjük, vásárolhat-
juk, a lényeg az, hogy az ajándékozott 
érezze és tudja, hogy rágondoltunk 
közben. 
    A férfi-női szerepek az utóbbi évtize-
dekben átalakultak, ma már a legtöbb 
helyen megoszlanak az otthoni teen-
dők, ezért a vitáknak táptalajt adnak a 
háztartási munkák. Amit a szerelem 
hevében még örömmel megtettünk 
egymásért, azt a rózsaszín köd el-
tűntével már tehernek érezhetjük. Ahol 
az egyik fél túlterheltnek érzi magát, ott 
mindennaposak a „miért nem mo-
sogattál el?”, „a múltkor is én vittem le 
a szemetet!”, „egyszer te is kitere-
gethetnél!” típusú szemrehányások. A 
gond legtöbbször azzal van, hogy 
ilyenkor már általában nem kérünk, 
hanem követelünk. De minden 
elégedetlenségünkkel tulajdonképpen 
a szeretetéhségünknek adunk hangot, 
ha a szeretetnyelvünk a szívességek 
nyelve. Chapman doktor őszinte híve a 
listáknak. Ha az egyik fél azt szeretné, 
hogy a párja többet segítsen neki, ak-
kor szerinte érdemes papírra vetnie a 
kéréseket, hiszen ezáltal konkretizál-
hatja, mit is szeretne a másiktól.  
    Vannak ugyanakkor olyan kapcsola-
tok, ahol az egyik fél leginkább a 
szeretetteljes érintést igényli. Ha a 
párunk, gyerekünk ezt a szeretetnyel-
vet beszéli: egy simogatás vagy egy 
meghitt összebújás segíthet a konflik-
tusok feloldásában, és nem kerül sem-
mibe. 
    A könyv ugyanakkor kitér arra, hogy 
meg kell figyelni önmagunk és mások 
viselkedését, azt, hogy mások hogyan 
fejezik ki szeretetüket irántunk, mert 

nagy valószínűséggel ezt várják el 
tőlünk. Figyeljük szeretteink kéréseit, 
mert azok is árulkodóak lehetnek! 
    A szeretetnyelvekről lehet vitatkozni, 
el lehet fogadni Chapman doktor vé-
leményét vagy el lehet vetni azt, de az 
bizonyos, hogy tanácsai helytállóak, 
figyelni kell szeretteinket, hogy ne 
beszéljünk el egymás mellett. Ennél 
egyszerűbb dolgot nem is lehet 
ajánlani, mégis a mindennapokban 
milyen nehéz ezt megvalósítani. Pedig 
ahhoz, hogy a szeretetközösség meg-
valósuljon a családban, elenged-
hetetlen. 
                                                              
                                       Korondi Kinga 

Az igaz szeretet nem követel sem-
mit, a másik fél javát keresi.  

A szeretetteljes elfogadás pedig a 
konfliktusok kezelésének feltétele.  

A követelés és a kényszer a kapcso-
latok romlásával jár. 

 

Garry Chapman 

A szeretet nyelvei 

La vita è bella 
    Adóhivatalba járni kifejezetten kellemetlen dolog, és ez akkor is így van, ha éppen nem az adókat kell fizetni. Ez – legalábbis 
számomra – mindig átláthatatlan, bonyolultnak tűnő rendszerrel való találkozást jelent, annak a veszélyét, hogy a kért kilónyi pa-
pírból egyet elfelejtek, de hát a szükség nagy úr. Évente legalább egyszer májusban menni kell adóbevallást készíteni, ez jó eset-
ben egy alkalmat jelent, de nekem még eddig sosem sikerült három alkalomnál kevesebből megoldanom.    
    Legutóbb is mennem kellett. Már eleve úgy terveztem, hogy első alkalommal csak kérdezősködök, hiszen még nem volt kész 
az összeállított paksaméta és hát nem is akartam kiállni hiába a sort. Az információs ablaknál egy középkorú hölgy fogadott.  
    Mosolygott.  
    Nem evett, nem beszélt mobiltelefonon, nem volt elfoglalt, rám nézett, rám figyelt és mosolygott.    
    Segítőkész volt, nem csak az első kérdésig, hanem akkor is, amikor kiderült, hogy nem átlagos a kérdésem. Telefonált, meg-
kérdezte valakitől, majd miután nem kapott kielégítő választ továbbkérdezett és végül a pontos válasszal, a szükséges iratok listá-
jával és egy mosollyal szolgált ki. Eddig is láttam ügyfélszolgálati ablakoknál kiírva, hogy „Önökért vagyunk itt”, de a pénzügyi hi-
vatalban ez a nő nem csak olvasta ezt, hanem meg is valósította.  
    Eddig a történet. Tudom, hogy ez más országokban normális és hétköznapi dolog, mégis az, hogy ez itt is megtörténhet, ne-
kem derűsebbé teszi a napom, mert az élet szép. 
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Móra Ferenc 

                  A csaló 
     
     A csaló neve: Pétör. Írhatnám Péternek is, de akkor mi 
lesz a történeti hitellel? Pétör az ő neve, senki se hívja más-
nak, és ha valami tudatlan ember Péternek szólítja, arra 
nem ért. Tudom magamról, mert én már kipróbáltam. Bent 
jártam az iskolájukban, és megkérdeztem, melyikük az a 
híres Péter: ötvenkét gyerek közül egy se vállalta. Nem a 
hírességet, hanem a Péterséget. Ezt abból hiszem, hogy 
arra se állt föl senki, mikor azt mondtam: 
    – Mert én ezt a körtét akarom odagurítani annak a Pé-
ternek, akit keresek. 
    A Pétereket a körte se szédítette meg. Pedig akkora 
körte volt, hogy négy Péter is beleharaphatott volna egy-
szerre az aprajából. De hát akit nem annak hívnak, az nem 
nyújtogathatja az ujját. 
    – Hát nem itt van az a bizonyos csaló Péter? – kérdeztem 
a tanító úrtól. 
   – Dehogynem – mosolyog a tanító úr – , csak nem jól 
tetszett föltenni a kérdést. Pétörök, fölállni! 
    Fölugrott hat gyerek, Pétör nevezetű valamennyi. 
    – Melyik ezek közül most már az én Pétöröm? 
    – Ez ni –  mutatott rá a tanító úr a legrongyosabbra. –  
Mondd meg a nevedet, Pétör fiam, szép értelmesen. 
    – Deák Pétör. 
    Mintha a magam gyerekhangja csendült volna vissza ne-
gyvenegynéhány omladék esztendő elejéről. Amúgy is for-
mázza Pétör a magam kisiskolás korát. Éppen olyan 
tatárképű, éppen olyan fésűt nem 
álló bozontú, no meg éppen olyan 
rongyoskás. Ha összemelegszünk, 
lehet, hogy le is fényképeztetem, s 
kielégítem a képével azokat a jó 
lelkeket, akik ifjúkori ábrázatom 
után érdeklődnek. 
    – Aztán tudsz-e olvasni valami 
szépet, Pétör? 
    – Tudok. 
    – No, akkor olvass! 
    – De mit olvassak? 
    – Hát az olvasókönyvedet. 
    – Az ám, ha vóna! 
    – No, kérd el a szomszédodét,  
és nyisd föl akárhol – segíti ki a 
tanító úr. 
    Pétör szót fogad, s éppen arra 
az olvasmányra nyit, amelyik a 
világháborúról szól. Borzasztó szép 
olvasmány, nyolc- és kilencéves 
gyermekek örömére szerkesztve. 
Így kezdődik: 
    Alig pergett le ezer év az idők rokkáján, a balsors nagy 
megpróbáltatásnak tette ki imádott hazánkat. I. Ferenc 
József uralkodása alatt kitört a vészteljes és végzetterhes 
világháború. 
    Pétörnek tagadhatatlanul okozott némi gyötrelmet a vész-
teljes és végzetterhes mondat, amiből szemmel láthatóan 
csak az idők rokkája tetszett neki, mert azt háromszor is 
elölről kezdte. De azért végigküzdötte emberül az egészet, 
csak egy kicsit beleizzadt. 
    – No, most csukd be a könyvet – vezényelt a tanító úr. – 
El tudnád-e mondani, amit olvastál, Pétör fiam? 
    Nem Pétör fiam ijedt meg, hanem én. Megkaptam a 
tanító úr karját. 
    – Kedves barátom uram, hiszen én sem tudnám elmon-

dani, de még tán az se, aki írta. Pedig megérdemelné a 
lapátravaló, hogy kívülről meg kelljen neki tanulni a saját 
olvasmányát. Hanem majd mást kérdezek én ettől a híres 
Pétörtől. Azt mondd meg nekem, pajtás, tudod-e ki volt az 
az első Ferenc József! 
    – Igenis, tudom. 
    – Mondjad, no! 
    – A Ferenc Jóska. 
    – Jól van, Pétör. Ugye, megvan a képe otthon nálatok? 
    – Mög. Az édösapám apja, aki vót, annak az obsitos leve-
lin. 
    – Megállj Pétör, látom, hogy ügyes gyerek vagy. Most 
még csak azt kérdezem tőled, hogy mért mondod Ferenc 
Jóskát első Ferenc Józsefnek. 
    Pétör egyet szippant, és egyet nyel. Aztán még egyszer 
szippant, de most már nem nyel hozzá. Kivágja lelkesen, 
milyen elhatározásra jutott. Mégpedig teljes mondatban, 
ahogy a pedagógiai becsület kívánja: 
    – Azért mondom Ferenc Jóskát első Ferenc Józsefnek, 
mert a legelső magyar ember a király. 
    Pétör ezt fölszegzett fejjel mondja, az orra hegyén is 
látszik, hogy igen meg van elégedve magával, a tanító úr 
azonban kicsit zavartan mosolyog. 
    – Igen, tetszik tudni, ez mint jelmondat vastag betűkkel 
van nyomtatva az olvasókönyvben. 
    A tanító úr azonban nem hagyja magát, se Pétört. Min-
denáron ki akarja belőle szikráztatni a talentumot. Melyik a 
legelmeélesítőbb köszörűkő? Persze, hogy a nyelvtan. 
Pétörnek tehát a nyelvek mezején kell valami káprázatosat 
termelni. 
  – Mondj hamar valami időhatározó mondatot! 

    Pétör fölnéz a feje fölé, 
ott nem talál semmit. Az-
tán az ablakra veti okos 
kis szemét, és ott meg-
találja, amit keres. Az ab-
lakot befogta a pára, nem 
lehet rajta kilátni, en-
nélfogva Pétör így 
határozza meg az időt: 
    – Kutya hideg van 
odakint. 
    Ez olyan szabályos idő-
határozás, mintha az 
esőcsináló intézet adná, 
de azért a tanító úr nincs 
megelégedve, s neki a 
maga szempontjából 
igaza lehet. De nekem is 
igazam van a magam 
szempontjából, mikor 
odanyomom a nagy körtét 
Pétör markába. Mert én 
csak arról akartam meg-

győződni, hogy csakugyan létezik-e az a Pétör, akiről hallot-
tam egy történetet, amelyik egészen olyan, mintha én talál-
tam volna ki. Azt én nem bánom, hogy Pétör egyelőre 
másképp határozza meg az időt, mint az Akadémia nyelvtu-
dományi osztálya. Beérem annyival is, hogy Pétör van, és 
Pétör nagyon értelmes gyerek, holott már harmadik esz-
tendeje fúrja, faragja, gyalulja, csiszolja az eszét az öt-
araszos emberek számára rendeztetett és szabatott tu-
domány. 
    Igen, és Pétör még most se unta meg az iskolát, sőt min-
den reggel késedelem nélkül megjelenik benne. Pétör 
nagyon is szeret itt lenni, talán még jobban, mint otthon, és 
minden oka megvan rá, hogy telente így kedvelje a tu-
dományok csarnokát. Először is, itt melegebb van, mint ott-
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hon. Másodszor, itt borzasztó sok gyerek van, és Pétör 
olyan mint a bárány: nagyon szeret sokadmagával lenni. 
Harmadszor, itt úgy bánnak az emberrel, hogy az 
édesszülője se keresi annyira kedvét, mostanában még tej-
jel is megitatják, akár az úrigyerekeket. Szép kis csészék-
ben adják a tejet, van rajta nefelejcsvirág is, s nagyon jó azt 
a kézbe fogni, mert olyan jó sütős, hogy a dermedt, vörös 
kis ujjacskák egyszerre fölmelegednek rajta. 
    No, Pétört mégis a tej keverte gyanúba, és juttatta olyan 
díszítőjelzőhöz, ami szokatlan a világtörténelemben, noha 
nyilván sok alakja megszolgálta a világtörténelemnek. Az 
egyszerű Péterből a tej miatt lett Pétör, a csaló. 
    A gyanú a tanító úrban ébredt föl, aki talán kelleténél 
szerelmesebb ugyan az időhatározókba és a többi nevelés-
tudományi köszörűkövekbe, de azért aranyból van a szíve. 
A tanító úr, akinek mindenütt ott a szeme, azt vette észre, 
hogy Pétör és a tej közt zavaros a viszony. A többi gyerek, 
ahogy megkapja a részét az ingyentejből, elbánik vele 
mindjárt a helyszínen. Pétör azonban egy idő óta sa-
játságos stratégiát vett alkalmazásba. Tudniillik amikor meg-
kapja a teli csészét, akkor elvörösödik az örömtől, és 
orrcimpái reszketnek a gyönyörűségtől, ahogy szívja be a 
meleg párát. Szívja, szívja, de azonközben egyre 
visszavonulóban van az ajtó felé, s mire odaér, akkorra már 
fehérebb az arcocskája, mint a fal. 
Egyszerre aztán Pétör elvész, s néha öt perc is beletelik, 
mire újra felbukkan kócos buksija a látóhatáron. 
    Az ábrázata egyre vörösebb lesz, ahogy közelebb kerül 
az asztalhoz, ami attól lehet, hogy roppant elszántsággal 
szopogatja ki a csészikéből az utolsó csöppeket. 
    A tanító urat persze ilyen ravasz fondorlattal nem lehet 
megcsalni. A tanító úr megsejtette, hogy Pétör embör nem 
szereti a tejet, de mivel tudja, hogy az ilyesmit nem lehet 
nyilvánosságra hozni, hát titokban leeresztgeti a tejecskét 
az udvaron a csatornába. Mert bizonyos, hogy Pétör az 
emeletről az udvarra szökik le tejivás örvivel, elárulja a 
hideg arcocskája. 
    Végre eljött a nap, mikor Pétör üzelmei teljes mivoltukban 
napvilágra kerültek. A tanító úr figyelte minden mozdulatát. 
Lassan somfordált a gyerek az ajtóig, de a lépcsőn már 
nyargalva ment lefelé, tenyerét a csésze szájára tapasztva. 
    Mire a tanító úr utolérte, Pétör már ott térdelt a ka-
pusarokban, s öntögette befelé a tejet egy nagykendőbe. 
Beható vizsgálat kiderítette, hogy a nagykendő alul két kis 
lábacskában, felül pedig egy gémberedett kis arcocskában 
végződött. 
    – Ki ez, Pétör? – kérdezte a tanító úr. 
    Pétör – szégyen, nem szégyen – nagyon megijedt. Resz-
ketett a szája széle. 
    – Marika. 
    – Húgod? 
    – Az – mondta Pétör, és férfiasan sírásra fakadt. – Mindig 
el szokott kísérteni, oszt itt várja meg, míg hozom a tejet. 
    Már akkor sírt Marika is, és a tanító úr addig tiltotta kettő-
jük sírását, míg az ő könnye is ki nem csordult. 
    – Hány nap csaltál már meg, Pétör? – kérdezte a fiút. 
    – Öt – mutogatta Pétör az ujjain, mert szólni még nem 
tudott a sírástól. 
     Öt nagy csatát nyert meg Pétör az éhes kis gyomra 
ellen. Ha én Isten volnék, nekem nagyobb örömem volna 
ebben a teremtésben, mint a vészteljes és végzetterhes 
világháború összes nagy hadvezéreiben. 
    Ne haragudjatok meg, emberek, hogy mikor úgy tele van 
a világ tökéletes nagy csalókkal, én erről a tökéletlen kis 
csalóról írtam. De látjátok, arra gondoltam, ti is örülni fogtok 
neki, hogy vannak még olyan csalók is, akik nem magukért 
csalnak, csak magukat csalják meg a testvéreikért. 

Az Erdélyi Református Nőszövetség 
2011-es évi segítőprogramja  

az Erdélyi Református Egyházkerületben 
tevékenykedő ifjúsági- és gyerekotthonok támogatása 

 
 
AKSZA UTCAGYEREK MISSZIÓS HÁZ                                                                        
Családi légkör megteremtése olyan gyerekek számára, akik 
családi nehézségekkel küzdenek. Ezen gyerekek felkarolása, 
társadalmi integrációja, tanintézményekben való elhelyezése, 
minden etnikai és szociális megkülönböztetés nélkül. Jelenlegi 
létszám: 18 gyermek. Kolozsvár, Emil Racovita utca 59 szám, tel: 
0264-536354, 0745-697384. Bankszámlaszám: RO52RNCB-
0106026607760001, elnök-lelkipásztor: Molnár Irma, házvezető: 
Molnár Julianna.  
 
KÁLEB HÁZ                                                                                                                                               
Az ifjúsági otthon célja: hogy lehetőséget adjon a fiataloknak 
megtapasztalni olyan helyzeteket, melyekkel találkoznak majd a 
mindennapi életben, és lehetővé tegye számukra az érzelmi, szo-
ciális és lelki fejlődést, felvértezve őket olyan készségekkel és 
forrásokkal, melyek segítik őket az önálló életben. Jelenleg 5 
fiatal lakik a házban. Kolozsvár, Emil Racovita utca 59 szám, tel: 
0364-268731, 0756-279473, 0728-295514, bankszámlaszám: 
BANCA TRANSILVANIA RO20BTRL01301205K30755XX,   
e-mail: szunita@yahoo.com, vezető: Kerekes Szunita Katalin. 
 
SZIVÁRVÁNY HÁZ                                                                                                                             
Szórvány kollégium, amely a környék falvaiból magyar oktatás-
ban nem részesülő gyerekek számára, valamint szociális problé-
mákkal küszködő gyermekek számára biztosít bentlakást hétfőtől 
péntekig. Jelenleg 12 gyermek lakik ott. Magyarfülpös (Filpisu 
Mare), 179 szám, tel: 0265-533201, www.szivarvany.ro,  
ady.istvan@yahoo.com, vezető: Ady István lelkipásztor. 
 
TULIPÁN GYERMEKOTTHON                                                                                                    
Árvaházból származó gyerekek nevelő- és lakóotthona, akiket 
pici koruktól nevelnek itt. A legnagyobbak jelenleg IV. osz-
tályosok. Jelenleg 12 gyermek lakik itt. Holtmaros (Lunca Mure-
sului), Fő út 151 szám, tel: 0265-553206, 0744-958066, vezető: 
Bartha József lelkipásztor. 
 
BETHESDA GYERMEKOTTHON                                                                                              
Gyermekotthon és szórványiskola központ. Sokan itt laknak 
egész évben, vannak akik hazajárnak szüleikhez. Jelenleg 50 
gyermek és fiatal lakja. Zsobok (Jebucu) 23 szám, tel: 0260-
626102, otthonvezető: Ruzsa Erzsébet.  
 
KŐHALOMI SZÓVÁNY DIÁKOTTHON                                                            
Szórványból származó gyermekek bentlakásos intézménye. 
Zöme hétvégén hazamegy, az árvák nem. Jelenleg 46 diák lakik,  
27 településről, 5 megyeből, 6 felekezetből. Kőhalom (Rupea), 
Közrársaság (Republicii) útja 102 szám, tel: 0268-260596, 0745-
011632, vezető: Szegedi László esperes-lelkipásztor. 
 
EMMAUS OTTHON                                                                                                            
Szórványkollégium és gyermekotthon, amely részben szórvány-
ból származó, de zömmel elhanyagolt, rossz családi háttérrel 
rendelkező, vagy árva gyerekek otthona. Jelenleg 52 gyermek 
lakja. Marosbogát (Bogata de Mures), Fő út 413 szám, tel: 0724-
924492, honlap: www.freeweb.marosbogat.hu,  
e-mail: ecforum@freemail.hu, vezető: Molnár Károly lelkipásztor. 
 
LAZARENUM ALAPÍTVÁNY LÍDIA GYERMEKOTTHONA                                                 
Két szociális szolgálatot működtetnek: család tipusú gyermekot-
thont és nappali foglalkoztató központot. Családi elhelyezésben 
van 3 gyerekük, 18 családot  támogatnak és 18 gyermek lakik az 
otthonban, míg 4 gyerek a nappali foglalkoztatóba jár. Maros-
vásárhely, Mihai Eminescu utca 30 szám, tel: 0365-444291, 
0752-114975, lidyalazarenum@yahoo.com, igazgató: Bíró Edit, 
kapcsolattartó: Szabó Lídia. 
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Márták és Máriák (38.) 
 
    Nagyernye községközpont a Marosvásárhelyt 
Szászrégennel összekötő úton fekszik, a Maros bal partján. 
Nevével 1332-ben találkozunk először, majd Ernee változat-
ban az 1567-es pápai jegyzékben jelenik meg. Torony nél-
küli, 1784-1788 között épült, református temploma nem lát-
szik a főútról. Köréje intenzív gyülekezeti élet szerveződik, 
melynek egyik része a nőszövetség tevékenysége.  
    A ’90-es évek elején megpezsdült a gyülekezeti élet, az-
tán megnőtt a külföldi vendégek száma. Megsokasodott a 
feladat. Ilyen körülmények között alakult meg az egyházban 
a nőszövetség, minden szervezeti forma nélkül, azért, hogy 
segítsen a temérdek munka elvégzésében. Az asszonyok 
szolgálata szeretetszolgálat, jó szívvel végzett önkéntes 
munka. A bibliaórákon kapott ige, lelki táplálék, erőt és 
késztetést adott az állandó tevékenységhez. Az asszonyok 
nyitott szemmel és szívvel élnek a gyülekezetben, látják, 
tudják, mikor, hol kell segíteni, beteget látogatni. Évekkel 
ezelőtt jártak a marosvásárhelyi és marossárpataki öregott-
honokban is, meglátogatták a bentlakókat, édességet vittek 
nekik. Pál atya marossárpataki árvaházának gyűjtöttek ter-
ményt és pénzadományt. Most inkább a helybélieket segítik, 
látogatják, külföldi alapból gyógyszert visznek a betegek-
nek. Szeretetvendégségeket szerveznek, sütnek-főznek, 
amikor szükség van erre. A templomi padterítőket, régi var-
rottasokat újakra cserélték: pénzt gyűjtöttek az anyag meg-
vásárlására, ők maguk varrták ki a motívumokat, annyira 
szépen és egyformán, hogy senki sem tudja megkülönböz-
tetni a 15 kéz nyomát.     Egy idős néninél szövőszéket állí-
tottak fel, és rongyszőnyegeket szőttek, amikből még külföl-
dieknek is jutott ajándékba. Helyi szokás szerint a templom-
ba különböző alkalomból családok adományozzák az éne-
keskönyveket. Ezekre is gyönyörű borítókat varrtak a nő-
szövetség tagjai, magyar írásos mintával. A megmaradt bo-
rítókat pedig magyarországi vendégeiknek ajándékozták.    
    Az utóbbi években kedvenc szolgálatuk a templom 
portikusának, a gyülekezeti ház udvarának a díszítése. 
Megvásárolják a virágokat, beültetik vele az udvart, gondoz-
zák őket egész nyáron. A nagyernyei nőszövetség önszer-
veződő: ha megvan az ötlet, megbeszélik a lelkipásztorral, 
és utána el is végzik, amit elterveztek. Ilyen egyszerűen és 
könnyen működik, mert van 4-5 asszony, aki a többit is lel-
kesíteni tudja. Egy régi álmukat nem sikerült még megvaló-
sítani, együtt kirándulni, de remélik erre is sor kerül nemso-
kára. 

 
    A községközpontot elhagyva, Sáromberkére vezet utunk. 
A 85%-ban magyarlakta falu nagyon régi település, neve 
Károly Róbert király 1319-es adománylevelében szerepelt 
először. Gróf Teleki Sámuel idejében önálló birtokká alakult. 
Ekkor, 1784-85-ben épült barokk stílusú temploma, a gróf 
és felesége adományaiból. A falu nevezetessége a park kö-
zepén álló kastély.  
    Nőszövetségi és ifjúsági munka már az 1900-as évek ele-
jén létezett a gyülekezetben. A jegyzőkönyvek mellett iga-
zolja ezt a tényt a templomban található tölgyfa úrasztal, 
melyet a nőszövetség adományozott 1923-ban. Akkor sem 
voltak gazdagabbak az emberek, de adományaikból sikerült 
egy gyönyörű, maradandó bútordarabot készíttetniük ma-
rosvásárhelyi mesterekkel. Az asszonyi kéz mindig szépíte-
ni akar, így 2004-ben, a padokon, szószéken, úrasztalán 

levő régi terítőket új rend, szarvas mintás keresztszemesre 
cserélték ki, saját erő- és pénzforrásaikból. Később még 
egy rend terítőt varrattak a nőszövetségesek.   
    Télen hetente egyszer bibliaórákra járnak. Az igei beve-
zető után, a tiszteletes asszonnyal megbeszélik a teendői-
ket, vagy akár életmóddal, egészséggel kapcsolatos elő-
adásokat hallgatnak meg. Nyáron szünetel a bibliaórai alka-
lom a sok kerti munka miatt, de ha szükség van a segítsé-
gükre, akkor lehet rájuk számítani minden feladatnál. 
Diakóniai, beteglátogatási szolgálatukat körzetenként végzik 
a faluban, de eljárnak a marossárpataki otthonba megláto-
gatni a fogyatékosokat, gyűjtöttek terményt és pénzt a ma-
rosvásárhelyi Lydia Gyermekotthonnak, a Protestáns Teoló-
giának, a Református Kollégiumnak. Évente megszervezik 
az öregek vasárnapját, erre meghívják a gyülekezet időseit, 
istentisztelet után felköszöntik, süteménnyel, üdítővel kínál-
ják őket. Azokat, akik nem tudnak eljönni, otthonukban kere-
sik fel. Részt vesznek a konferenciákon, de kipróbálták a 
házigazda szerepét is, amikor helyet adtak és gazdagon 
megvendégelték a Maros-Mezőségi egyházmegye konfe-
renciájának a résztvevőit. 2005-ben az IKE 80 éves szüle-
tésnapján is ők főztek a négynapos táborban résztvevő 300 
fiatalnak. Ehhez még az is hozzátartozik, hogy minden ren-
dezvényükre maguk teremtik elő az ellátáshoz szükséges 
alapanyagokat, összeadják a terményeket, pénzt gyűjtenek, 
amiből húst vásárolnak. Nincsenek sokan, de kitartóan, sze-
retettel vannak jelen a gyülekezet életében, úgy, mint akikre 
mindig, a legnagyobb munkaidőben is számítani lehet. 
Egyedül Istené ezért a dicséret. 
                                                                                                                                                     
                                                                                     BM 
    Istentisztelet után Nagyernyében 

Asszonyok a sáromberki templomban 
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Fabiny Tamás 

A szeretet himnuszának  
mai tolmácsolása 

 
Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy 
Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy „van egy ál-
mom”, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy 
leomlott templomtorony megrepedt harangja.  
Ha futurológusként, a jövő mérnökeként vagy csalhatatlan 
közvélemény-kutatóként előre látom is a jövőt, szeretet 
pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összelapított 
üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a 
kamaszok.  
Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Már-
tonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de 
szeretet nincsen bennem, olyanná lettem, mint a szél által 
cibált ördögszekér.  
Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat vagy tizedet 
adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, 
olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót 
hal helyett.  
Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig ro-
botolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet 
nincs bennem, olyan lennék, mint egy üresbelű hagyma.  
Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra ol-
vasom bibliámat és halálomra is bizakodó hittel tekintek, úr-
vacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve 
készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi 
hasznom abból.  
A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton 
vonul be a városba.  
A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe 
nádszálat, fejére töviskoszorút adnak.  
A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.  
A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja:  
„szomjúhozom”.  

A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden megszólít 
egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben.  
A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy 
Galileába.  
A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem ka-
csint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fon-
tosságát, nem örül pártok és politikusok acsarkodásának, 
de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drach-
máját.  
Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt 
örül a mező liliomaival és az ég madaraival.  
Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a 
fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy 
erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát.  
A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, 
nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a 
tegnapi újság.  
Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek 
bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus 
mozgalom, el fog töröltetni.  
Még nem találtuk meg a rák és az AIDS gyógyszerét, nem 
értjük távoli földrészek lakóinak nyelvét, nem fogjuk fel más 
civilizációk felénk sugárzott jeleit.  
Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk körül mindnyájan, és 
ő lesz majd minden mindenekben.  
Mert a szeretet nélküli kötelességtudat: kedvetlen.  
A szeretet nélküli felelősség: figyelmetlen.  
A szeretet nélküli igazság: kemény.  
A szeretet nélküli okosság: gőgös.  
A szeretet nélküli barátságosság: hűvös.  
A szeretet nélküli rend: kicsinyes.  
A szeretet nélküli hatalom: kíméletlen.  
A szeretet nélküli birtoklás: fösvény.  
A szeretet nélküli adakozás: képmutató.  
A szeretet nélküli vallásosság: bigott.  
A szeretet nélküli hit: vakbuzgó.  
A szeretet nélküli remény: fanatikus.  
A szeretet nélküli élet: értelmetlen.  
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. 
Ezek közül pedig legnagyobb: Jézus.  

A radnóti parókia tornácán, szipor-
kázó tavaszi napsütésben, beszél-
gető-társam özv. Mester Imréné 
Csillag-Tóth Zsuzsánna tiszteletes 
asszony.  
 
    – Jól esik ez a meleg napsütés, a 
hosszú tél után. Az utóbbi években az 
egészségem meggyengült, sokszor 
voltam tüdőgyulladásban. Nagyon da-
gad a lábam, járni is nehezen tudok 
emiatt. Korábban, míg élt a férjem, 
csak télen laktunk a lelkész fiaméknál 
Radnóton, nyáron pedig Magyarneme-
gyén, Beszterce megyében. 
    –  Miért éppen Magyarnemegyén? 
    – Ott születtem 1929. február 1-én, 
hárman voltunk testvérek. A Hunyadi 
János Főgimnáziumba jártam iskolába 
1940-44 között, a háború alatt, akkor 
még magyar világ volt. Aztán bejöttek 

az oroszok. Abban a bizonytalanság-
ban nem tanulhattam tovább, csak két 
év múlva. Kolozsváron elvégeztem a 
tanítóképzőt 1950-ben. Ezután jöttek a 
kihelyezések. Akkor menni kellett aho-
va küldtek. Engemet Csíkba helyeztek, 
Csíkszeredában, a tanfelügyelőségen 
jelentkeztem. Nagylelkűen, megenged-
ték, s lehetett egy óhajom: azt kértem, 
hogy olyan településre helyezzenek, 
ahol van vonatállomás. Így kerültem 
Csíkszenttamásra, ahol 88 első osztá-
lyos várt rám. Nagyon szerettem taní-
tani, az iskola igazgatónőjénél laktam 
albérletben, délután kijártam a faluba, 
otthoni oktatást is végeztünk a felnőtt 
analfabéták körében. Két évig marad-
tam az első szolgálati helyemen. Aztán 
áthelyeztek Szászfenesre, Kolozsvár 
mellé.  
    – Hogy ismerkedett meg a férjével? 

    – Akkortájt Kolozsváron laktam, in-
gáztam. Mint tanügyben dolgozónak 
nem volt szabad templomba járnunk. 
Én Csíkban is eljártam hétköznap a 
katolikus templomba. Kolozsváron job-
ban szem előtt voltunk. A kolleganők-
kel megegyeztünk, hogy a Református 
Teológián tartott istentiszteletekre me-
gyünk el, mert ott hátha nem vesznek 
észre. Ott az volt a szokás, hogy a teo-
lógusok teljesítették beosztás szerint a 
kapusi feladatokat. Első teológiai láto-
gatásom alkalmával éppen a férjem 
végzett kapuszolgálatot az intézmény-
ben – megismerkedtünk. Istentisztelet 
után még beszélgettünk. Neki sem volt 
könnyű élete. Szatmár melletti telepü-
lésről Atyából származott. A háború 
után meghalt az édesapja, jött a földek 
utáni terménybeszolgáltatás. Hogy ele-
get tudjon tenni a rendszer szorításai-
nak, abbahagyta a tanulmányait, haza-
költözött gazdálkodni. Csak később 
folytathatta az egyetemet. 1955-ben 

Szép emlékek 
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végzett, és összeházasodtunk. Kine-
vezték Arad mellé, Borosjenőre. Ő volt 
az egyedüli református lelkipásztor az 
egész rajonban, egyesek elmentek, 
másokat elhelyeztek, vagy nyugdíjba 
küldtek. Nagyon sok volt a szolgálat. 
Én nem dolgoztam, következő évben 
megszületett a fiam. Nagyon messze 
voltunk a szüleimtől, nehéz volt az élet. 
    – Hány évet töltöttek az első gyüle-
kezetükben? 
    – Négy évig voltunk Borosjenőn. Az-
tán a férjemet áthelyezték Bánffy-
hunyad mellé, Kalotadámosra. Az 
anyaegyházközséghez egy leányegy-
ház is tartozott Jákótelke, összesen 
600 református élt a két faluban. Ra-
gaszkodó, templomos emberek lakták 
a vidéket, nagyon sokan jártak isten-
tiszteletre. Szerettük itt, én sokat fog-
lalkoztam a gyermekekkel. Tanítottam 
is Bánffyhunyadon, meg a környéken, 
sosem kaptam címzetes állást, minden 
évben újra kérnem kellett a kihelyezé-

semet. A hívek szerettek és mi is sze-
rettük őket, a férjemet nagyon tisztel-
ték. Úgy tartották, hogy a lelkész az 
legyen lelkész, a kertben a kapálást ők 

végezték. Volt úgy, hogy reggel mikor 
felkeltünk, húzták már a kukoricát a 
kertben, meg is kapálták, le is szedték, 
betakarították. Szép idők voltak azok. 
Mindig megkínáltam a munkásokat 
étellel-itallal, fánkkal. Szép emlékek 
ezek. 
    –  Aztán jöttek a nyugdíjas évek… 
    – Harmincnégy év szolgálat után a 
férjemet korhatár előtt nyugdíjazták, 
mert volt egy preinfarktusa.  
Magyarnemegyére építettünk házat, 
de nem tudtuk befejezni a belső mun-
kálatokat. Nyugdíjazása után Magyar-
décsére költöztünk, a fiam akkor ott 
volt lelkész. Addig laktunk náluk, míg 
kész lett a lakásunk. Akkor átköltöz-
tünk. 2003-ban meghalt a férjem, az-
óta itt élek, a magyarnemegyei lakást 
bezártuk. Otthon, egyedül már nem 
boldogulnék. Itt mindenem megvan, 
szeretettel vesznek körül, gondomat 
viselik. 
                                                (borsos) 

Somlyó György 
 

Mese arról, ki hogyan szeret 
 

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hisz szeretik.  

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeret.  

Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeret.  

Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeretik.  

Van, akinek számára a szerelem határos a gyűlölettel.  

Van, akinek számára a szerelem határos a szeretettel.  

De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti a szeretettel, s nem érti, hogy mások feleletül 

a gyűlölettel tévesztik össze a szerelmet.  

Van, aki úgy szeret, mint az országútra tévedt nyúl, amely a fénycsóvák csapdájába esett.  

Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi azt, amit szeret.  

Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost, amelyre bombáit ledobja.  

Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők útját vezeti a levegőben.  

Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja, hogy megszopja az éhező kisgyerek.  

Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába nyelő amőba.  

Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke a lángot.  

Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot.  

Van, aki önmagát szereti másban, s van, aki önmagában azt a másikat, akivé maga is válik 

általa.  
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    Van az úgy, hogy az ember élete 
krízishelyzetbe kerül. Egy szempil-
lantás alatt megváltozik minden, ami 
addig olyan természetesen kitöltötte 
napjait, körülölelte lényét. Összeom-
lik körülötte és benne a világ.  
    Ezt érezték a Kapás testvérek is, 
amikor édesanyjuk többet nem éb-
redt fel éjszakai álmából. Öt és fél 
év telt az utolsó közös kirándulásuk 
óta, amikor édesanyjuk hirtelen 
meghalt. Beszélni annyi idő után 
sem bírnak a történtekről, a szemük 
könnyel telik meg a fájdalomtól. 
Imola akkor 13, Zoltán pedig 12 éves 
volt. Édesapjuk három évvel ennek 
előtte, 2002-ben távozott az élők so-
rából. Így maradtak magukra. 
 

Hirtelen kellett dönteni 
 
    Szeptember közepe volt. A temetés 
után néhány napra kezdődött az isko-
la. Anyai nagyszüleik akkor már nem 
éltek, apai nagyszüleik, rokonaik 
Zetelakán, Hargita megyében laktak. 
Ki fogja gondját viselni, iskolába indíta-
ni a két gyermeket – még nem tudták 
biztosan. Imola és Zoltán először úgy 
döntöttek, hogy átköltöznek Zetela-
kára, aztán meggondolták magukat. 
Nem akarták itt hagyni a szüleik sírját, 
a házat, megválni a barátoktól, a kö-
zösségtől, ahol addig éltek.  
    – Egy nap és egy éjszaka gondol-
kodtunk a megoldáson – meséli Kapás 
Mária, a nagynéni –, a legjobbat sze-
rettük volna. Aztán férjemmel (Imola és 
Zoltán édesapjának testvére) kimen-
tünk a kertbe és ott hirtelen eldöntöt-
tük, hogy ideköltözünk.  
    Így telepedett át Kapás György, 
Imola és Zoltán nagybátyja, négytagú 
családjával együtt a nyárádmenti kisfa-
luba, gondot viselni róluk és felnevelni 
őket.  
 

Mikor megyünk haza? 
 
    – hangzott el gyakran a kérdés az 
idegenbe szakadt unokatestvérek ajká-
ról. Szüleik otthagyták munkahelyüket, 
lakásukat, megélhetésüket, egyházu-
kat; a gyermekek, Kriszti és Orsi pedig 
kiszakadtak a baráti, iskolai közösség-
ből. Nehezen szokták meg a kis falusi 
iskola összevont osztályait. Ötödik 
osztálytól a községközpont modern 
iskolájába járnak, nagyon szorgalma-

sak, jól tanulnak.  
    Az első év nehéz volt mindenkinek: 
az összeszokásról, elfogadásról, befo-
gadásról szólt. Imolának és Zoltánnak 
sem volt könnyű az elején, megszokni 
egy új családot, még akkor sem, ha 
már ismerték egymást. Zavarta bátyjuk 
erőteljes hangja, azt hitték, hogy min-
dig haragszik. De nénjük igyekezett 
mindent kárpótolni. Neki mindig, min-
dent el lehetett mondani. Vigyázott, 
hogy senki és semmi meg ne bántsa 
őket, hogy szép és rendezett legyen 
otthonuk, mindig meleg étellel várja 
őket. Bátyjuk első pillanattól talált mun-
kahelyet, nénjük csak fél normát vál-
lalt, hogy a ház körüli feladatokat is el 
tudja végezni.  

Hálás vagyok Istennek, hogy ilyen 
gyerekeket nevelhettem 

 
    – vallja Mária, a nagynéni. Imola 
mindig szorgalmas tanuló volt, Zoltán 
pedig szülei halála után változott meg. 
A csintalan gyermekből kitűnő tanulóvá 
vált. Csak a jó jegyek érdekelték és 
azokért dolgozott. Mindketten a Bolyai 
Líceum matematika-informatika osztá-
lyába járnak. Imola az idén érettségi-
zik. Mikor bekerült a líceumba, bántot-
ta a tanárok és osztálytársak bizalmat-
lansága, az ahogy lekezelték, mert fa-
lusi iskolából jött és az ottani 10-es, 
szerintük, nem ér ugyannyit, mint egy 
városi 10-es osztályzat. Imola éveken 
keresztül bizonyított kitűnő eredmé-
nyeivel és második helyezésével, akár-

csak Zoltán, aki most tizenegyedikes 
és első tanuló. Ő már tudja, hogy jövő-
re informatika egyetemen folytatja. 
Imolának három terve is van a tovább-
tanulásra. Az utolsó pillanatban fog el-
dőlni, melyik lesz a jó megoldás. Mind-
ketten aktív tagjai a református egyház 
ifjúsági csoportjának, komoly vallásos 
életük van. Bátyjuk családja katolikus, 
de tiszteletbe tartják egymás vallását, 
eljárnak egymás egyházi alkalmaira. 
 
Egyszer hazaköltöznek Zetelakára 

  
    Nemsokára Zoltán is betölti a 18. 
évet, Imola pedig a 19-et, akkor meg-
szűnik a gyermekek feletti gyámság. 
Beszélgetnek arról, hogy bátyjuk csa-
ládjával együtt, egyszer hazaköltözik 
Zetelakára, de még nem tudják, hogy 
mikor.  
   Van az úgy, hogy az ember élete krí-

zishelyzetbe kerül. Egy szempillantás 
alatt megváltozik minden, ami addig 
olyan természetesen kitöltötte napjait, 
körülölelte lényét. Összeomlik körülötte 
és benne a világ. A kérdés az, hogy 
hogyan tud továbblépni ilyenkor az 
ember. 
    Imola és Zoltán szülők nélkül, elkal-
lódhattak volna, de Isten jóra gondolta 
fordítani az életüket, amikor a fájda-
lom, a bánat mellé, adott szívükbe hi-
tet, kitartást, szorgalmat, reményt, és 
állított melléjük egy szerető családot, 
és így segítette őket továbbmenni az 
úton. Mert ilyen az ajándékozó és be-
fogadó szeretet. 
                                   
                                    Borsos Melinda  
 

A befogadó szeretet 
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Lőrincz János lelkész és felesége, 
Hajnal néhány éve családterápiára 
szakosodott lelkigondozói képzést 
végzett el Magyarországon. Az ott 
tanultak, és az itthon tapasztaltak, 
arra buzdították őket, hogy házas-
sággondozó alkalmakat tartsanak 
gyülekezetükben.  
 
    – Az eddigi tapasztalatok szerint, a 
szeretetnek milyen formái ismerhetők 
fel egy házasságban? 
    LH: Házaspárok két csoportjával is 
beszélgettünk Garry Chapman ameri-
kai író könyvében megfogalmazott 
szeretetnyelvekről: elismerő szavak, 
minőségi idő, ajándékozás, testi érin-
tés, szívesség. A résztvevők felismer-
ték a saját, illetve a társuk 
szeretetnyelvét, de nagy volt 
a meglepetés, amikor rájöttek 
arra, hogy sajnos, kevésbé 
gyakorolják őket a házassá-
gukban.  
    LJ: Szinte minden esetben 
nagy a különbség a férfi és a 
nő szeretetnyelve között: míg 
a férfiaknak az elismerő sza-
vak és a testi érintés a fonto-
sak, addig a nők az együtt töl-
tött időt és az ajándékozást 
szeretik jobban. A baj az, 
hogy mindenki a saját szere-
tetnyelvével igyekszik megkö-
zelíteni a másikat, nem pedig 
úgy, ahogy társának fontos 
volna.    
    – Ez lenne az oka annak, 
hogy napjainkban sok házasság nem 
működik? 
    LJ: A házastársak közötti kapcsolat 
észrevétlenül hidegül el, nem lehet 
egykönnyen nyomon követni a folya-
matát. Egy idő után elvész a motiváci-
ója annak, hogy időt és energiát fordít-
sanak az ápolására. Sok más dolog 
kerül előtérbe. Nagyon fontos lett a lát-
vány és a magas életszínvonal, ennek 
megvalósításához sok pénzre van 
szükség, ahhoz sokat kell dolgozni, 
kevesebb energiát lehet a házasságra 
szentelni. Mindent a saját kényelmü-
kért vagy jobbik esetben a gyermekei-
kért tesznek a felek, s ha a gyermekek 
elmentek a háztól, már nem is tudják, 
mi tartja még össze őket. Aztán unal-
masnak tűnik az is, hogy egy emberrel 
töltse le valaki az életét, főleg miután 
már megismerte.  
    LH: A házasságot egy házhoz ha-

sonlítanám, amiről azt gondoljuk, hogy 
kész van, amikor összeházasodunk. A 
házat állandóan tatarozni, javítani kell. 
Hát még a házastársak közötti kapcso-
latot, ami egy élő dolog, mennyit kell 
építgetni, javítani. A házasulandók 
sokszor nem gondolnak arra, hogy a 
társ elfogadásával a másik családjá-
nak az elfogadása is vele jár. A felek 
más-más szokás, neveltetés, esetleg 
kultúra örökösei. Néha ez is oka lehet 
a kapcsolat megromlásának. 
    – Valóban válságban van napjaink-
ban a házasság intézménye? 
    LJ: A válások száma nagyon ma-
gas, és minden réteget és korosztályt 
elért. De én nem gondolom, hogy a 
házasság válságban volna. Isten az 

embert nem egyedüllétre teremtette, 
nem is tud egyedül élni. Ezt igazolja a 
sok második, harmadik házasság. 
Megnyúlt a tanulási idő, a minimális 
megélhetés megteremtése sokkal több 
időt vesz igénybe, ezért sokkal későb-
ben házasodnak a fiatalok. Megváltoz-
tak a formák, sok az együttélés, társas 
kapcsolat.  
    – A hazai és külföldi törvények 
ugyanolyan jogokban részesítik az 
együtt élő társakat, mint a házastársa-
kat. Mi a református egyház álláspont-
ja erre vonatkozóan? 
    LJ: Régebben azokat, akik vadhá-
zasságban éltek, eltiltották az úrvacso-
ra vételétől, mindaddig, amíg eklézsiát 
nem követtek, és törvényesítették kap-
csolatukat. Ma egy nagyvárosi gyüle-
kezetben nem követhetőek és kérhető-
ek számon ezek a kapcsolatok. Az 
együttélés divatos dolog, de nem 

ugyanazt jelenti, mint a házasság.      
A társadalom hiányossága, hogy 
egyenrangúvá teszi a kettőt. A világi 
pszichológia is megállapítja, az együtt-
élés elkötelezettség nélkül egy szegé-
nyebb kapcsolat, mint elkötelezettség-
gel. Márpedig aki nem vállalja a házas-
ságot, az félelmei, önzősége, bizonyta-
lansága miatt nem vállalja az elkötele-
zettséget.  
    LH: Az együttélési kapcsolat olyan, 
mint egy befejezetlen ház, amelynek 
hiányzik az ajtaja. Egy ilyen kapcsolat-
ban lehet, hogy több a szabadság, de 
főleg a nők nem érzik biztonságban 
magukat. Nem bíznak egymásban, 
nem köteleződnek el és ennek lehet az 
a következménye, hogy magányosan 
élnek együtt.  
    – Szabad-e, kell-e az egyháznak 
foglalkoznia ezekkel, a kérdésekkel? 
    LJ: A társadalom és az egyház csa-
lád nélkül nem létezik. A házasság egy 

Isten által kitalált és megáldott 
intézmény, ezért az egyház 
prioritásai közé kell tartozza-
nak mindazon kérdések, ame-
lyek kapcsolatosak vele. 
   LH: Mikor bajban vannak az 
emberek, akkor eljönnek, és 
szakszerű segítséget kérnek. 
Korábban nem volt így, az idő-
sebbek ma is kevésbé mond-
ják el gondjaikat. Nem ismerik 
a lelkigondozás szó erre vo-
natkozó értelmét. Inkább a nők 
azok, akik megkeresnek ben-
nünket. A fiatalok sokkal nyi-
tottabbak, ők sokszor kérik se-
gítségünket. Ha látjuk, hogy 
gondjaik vannak, meglátogat-
juk őket, elbeszélgetünk velük. 
Lelkigondozást végzünk ahol 

igénylik, igyekszünk a kommunikációs 
problémákra megoldást nyújtani. De 
mindez egy hosszú és időigényes fo-
lyamat, és mindkét félnek részt kell 
vennie benne.  
    LJ: A családban jelentkező gondok 
megoldása fontos, de nem egyszerű 
feladat. Fontosabb ezeknek, a problé-
máknak a megelőzése. Ezért az egy-
ház jegyesbeszélgetéseket, jegyes-
oktatást tart a házasulandóknak, és 
házassággondozó alkalmakat: biblia-
órákat, táborokat, csendesnapokat a 
családosoknak. Hiányoznak a jó szak-
emberek. Fontos lenne, hogy erdélyi 
református egyházunk közös célokat 
tűzzön ki ebben a témakörben is, szak-
embereket képezzen, akárcsak az 
anyaországbeli református egyház és 
a katolikus egyház.  
                                                                                                                                 
                                   Borsos Melinda 

                 A ház(asság) 
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Agnes Beguin 

Figyelj és hallgass meg 
 

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg 
és Te tanácsot adsz 

nem teljesíted a kérésemet. 
 

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg 
és Te elmagyarázod miért rossz, 

hogy így érzek, 
akkor rám tiportál. 

 
Ha arra kérlek, hogy hallgass meg 

és Te úgy érzed, hogy valamit tenni 
kell, 

hogy a problémám megoldódjon, 
bocsáss meg, de én úgy érzem, 

hogy Te süket vagy. 
Nem kértem mást, csak, hogy  

figyelj rám 
és hallgass meg. 

Nem kértem, hogy tanácsolj, sem 
hogy tegyél, 

nem kértem mást, csak, hogy  
hallgass meg. 

 
Nem vagyok tehetetlen, 
csak gyönge és elesett. 

Amikor teszel valamit helyettem 
amit nekem kell megtennem, 

csak megerősíted a félelmemet és 
gyöngeségemet. 

 
De ha elfogadod, hogy úgy érzek, 

ahogy érzek 
még ha ez az érzés számodra 

érthetetlen is, 
lehetővé teszed, hogy  

megvizsgáljam 
és értelmet adjak az érthetetlennek. 
Ha ez megtörténik a válasz világossá 

válik 
és tanácsra nincs szükség. 

 
Talán ezért használ sok embernek 

az imádság 
mert Isten nem ad tanácsot, sem 

megoldást 
figyel és meghallgat, a többit ránk 

bízza. 
 

Tehát Te is, kérlek figyelj 
rám és hallgass meg. 

Ha szólni akarsz, várj egy ideig 
és akkor már én is tudok  

Rád figyelni. 

    Nyugodt és derűs szombat délutá-
non beszélgetünk Kardos Erzsébettel, 
aki az udvarfalvi Oleander Garden cé-
get vezeti. Nem volt könnyű vele idő-
pontot egyeztetni, hiszen egy virágter-
melő, parkosítással, illetve kertépítés-
sel foglalkozó cég számára ez az idő-
szak főszezonnak számít. Két hétre 
előre be van táblázva minden napja, 
így csak szombat délután ér rá, hogy 
válaszoljon kérdéseimre. Amúgy sem 
igazán lelkesedik a dologért, mert bár 
nem mondja, de érzem: inkább a tettek 
embere, mint a szavaké.  
    A cégnek öt állandó alkalmazottja 
van, de emellett vannak szezonmun-
kások, olykor akár 15-en is.  2005-től 
működik és azóta igen szép eredmé-
nyeket értek el. Hiszen virágtermesztő 
cég van nem is egy, de kevesen büsz-
kélkedhetnek azzal, hogy Erdély-
szerte vannak köztéri parkok, amelyek 
az Oleander munkásainak keze nyo-
mát viselik magukon, nem beszélve a 
cégek, illetve magánszemélyek udva-
rairól, kertjeiről, tavakról és szökőku-
takról.     
    Mindazonáltal, ha csak ezt tudnák 
felmutatni, nem valószínű, hogy talál-
koztunk volna. Nem kerestem volna 
meg őket, és nem vártam volna Erzsé-
betre két hetet, csak azért, hogy be-
szélgessünk.  
    Az Oleander cég munkaközössége 
azonban ennél többet is tud. Amikor 
éppen nem kiszálláson vannak, akkor 

a munkanapjuk 8 órakor kezdődik. Kö-
zösen kávéznak. Nem német cég ez, 
ahol a ceruzát is 8 előtt kell meghe-
gyezni, hogy a műszak kezdetén idő-
veszteség nélkül lehessen nekifogni a 
munkának. Nem, itt jut idő egy kis ká-
véra is. Nem sok, mindössze negyed-
óra. Aztán elcsendesednek, majd felol-
vassák a napi igét, és együtt imádkoz-
nak. Ez további negyedóra, és kezdőd-
het a munka. Hogy ez kevés vagy sok, 
azt mindenki maga felmérheti. De hogy 
nem szokványos, az bizonyos.  
    Persze ők sem így kezdték. 2005-
ben még egyszerűen működő cég volt 
ez is. Erzsébeték családja is egyszerű 
református család volt, ahol olvasták 
ugyan az igét, de közös ima nem volt. 
Férj és feleség külön élte meg hitét. 
Aztán elkezdték együtt olvasni a 
Szentírást, majd együtt imádkozni és 
látták, hogy ez jó. Nem ment egyik 
napról a másikra, de egy idő után arra 
gondoltak, hogy a közösen vezetett 
cégben is kipróbálhatnák.  
    Mielőtt bárki tévesen azt gondolná, 
hogy az alkalmazottaknak nincs más 
lehetőségük, tudnia kell, hogy akik be-
kapcsolódnak, azok önként teszik ezt, 
és lehetőség van arra is, hogy elvonul-
janak és ne vegyenek részt a közös 
imában. Igaz, rendszerint aki ebbe 
nem tud bekapcsolódni, az éppen a 
legfontosabb élményből marad ki és 
éppen ezért más tekintetben sem tud 
beilleszkedni ennek a nagy családnak 

Hol ketten vagy hárman... 
A munkahely, mint családias otthon 
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az életébe. Hiszen számomra 
nem kétséges, hogy ez olyan, 
mint egy család.  
    Az a hely, ahol az ember élete 
harmadát eltölti, majdnem olyan 
fontos, mint a családja. Az pedig, 
ha valaki ilyen munkaközösség-
be kerülhet, azt hiszem rendkívü-
li és nagy ajándék. 
    Erzsébet belülről persze más-
képpen látja. Neki az természe-
tes, hogy a munkahelyén is lehe-
tőséget teremtsen arra, hogy fi-
gyeljenek Istenre. Ezt, ami a kí-
vülálló, számára szokatlan és 
sokak számára csak elérhetetlen 
álom, ők észre sem veszik, és 
úgy élnek benne, mint hal a víz-
ben. Ha azt kell Erzsébetnek el-
mondania (mert kérdezgetem és 
akarata ellenére erről kell beszél-
nie), hogy miért is jó nekik, akkor 
nem ezt az éltető vizet emeli ki, 
ezt ami a legfontosabb, hiszen 
ezt észre sem veszi. Nem is tud-
ja ezt összességében megfogal-
mazni, csak valami olyasmit 
mond, hogy azért fontos, mert 
így jól indul a napja, jobban érzik 
egymás hangulatát és természe-
tesen könnyebb egymás terheit 
is hordozniuk. 
    Egyébként azt, hogy mennyire 
belső igényből indult az egész, 
mi sem mutatja jobban, mint 
hogy úgy beszél az alkalmazot-
takról, mintha mindahányan a 
közvetlen családjának tagjai le-
nének. Számára természetes, 
hogy bejárnak a házukba, hogy 
megkínálja őket napközben is 
valamivel, ha éppen úgy adódik. 
A reggeli igét aztán napközben, 
munka közben az alkalmazottak 
is továbbgondolják. Néha még a 
reggeli alkalmakon kívül is 
eszükbe jut és beszélgetnek ró-
la. Ha pedig más megyébe kell 

menniük egy-egy nagyobb mun-
kára, akkor ott alszanak és a si-
kereket, illetve a jól végzett mun-
kát megünneplik. Ha úgy adódik 
uszodába mennek, vagy más 
módon, de mindenképpen közö-
sen pihenik ki fáradalmaikat, ami 
tovább erősíti a közösségüket.  
    Azt persze tudja, hogy nem 
mindenhol ez a házirend és má-
soknak is ajánlotta, abban a re-
ményben, hogy így nem csak az 
ő cégük fog virágozni, hanem 
mások is megtapasztalják, hogy 
milyen jó, ha együtt van sok test-
vér. 
    Meg kell mondanom, hogy 
nem volt könnyű beszélgetés. 
Erzsébet azt gondolja, – egyéb-
ként joggal – hogy „amikor imád-
kozol, menj be a te belső szo-
bádba, és ajtódat bezárva, imád-
kozz a te Atyádhoz, aki titkon 
néz és válaszol neked nyilvánva-
lóan". Ennek megfelelően a be-
szélgetést csak annyiban viszi 
előre, hogy meglehetősen szűk-
szavúan válaszolgat kérdéseim-
re. De végül is csak megtudtam 
mindezeket, amiket eddig leír-
tam. 
    Folytathatnám, most olyasmik-
kel, hogy munkahelyen is lehet 
úgy szolgálatot vállalni, hogy az 
hitvallás legyen, vagy arról, hogy 
az egyetemes papság, az akár 
egy cégen belül is érvényes, sok 
minden idekívánkozhatna még 
ehhez a történethez, de ezek 
nem illenének ahhoz az egysze-
rű, kedves és derűs kerethez, 
amit Kardos Erzsébet puszta lé-
nyével teremt. 
    Maradjunk annyiban, nem 
mintha fontos volna, hogy igazán 
feltöltődtem a beszélgetés alatt. 
                                                                                                                                                  
                            Korondi Kinga 

Simon András 

      Bűn – szeretet 
 

A bűn becserkész,  
a szeretet befogad.  

A bűn bekebelez,  
a szeretet magába foglal.  

A bűn megköt,  
a szeretet megtart.  

A bűn száz annyit ígér,  
a szeretet száz annyit ad.  

A bűn elveszi az önismeretet,  
felmagasztal és magasba emel:  

csakhogy letaszíthasson.  
A szeretet helyes önismeretre tanít,  

kiábrándít hamis „önmagadból” és összetör:  
csakhogy felemelhessen.  

A bűn hájjal keneget,  
hogy megrontson.  

A szeretet kíméletlenül pöröl,  
hogy megtisztítson.  

A bűn fröcsköl,  
a szeretet szétárad.  

A bűn éget és perzsel,  
a szeretet sugároz.  

A szeretet egyszerű,  
a bűn körmönfont.  

A szeretet „egy-ügyű”,  
a bűn agyafúrt.  

A szeretet nyíltan beszél,  
a bűn körülír.  

Míg a szeretet a mélység titkairól dadog,  
a bűn a felszín közhelyeiről fecserész.  

Míg a bűn hazudik, hogy ne kelljen  
megmondania az igazat,  

a szeretet kitérő választ ad,  
hogy ne kelljen hazudnia.  

A bűn kényszerít,  
a szeretet késztet.  

A bűn csábít,  
a szeretet vonz.  

A bűn érzéki,  
a szeretet érzékelő.  

Szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe 
nézni, hanem azt jelenti: együtt nézni  

ugyanabba az irányba. 
 
                         Antoine de Saint-Exupéry 
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Embermeséket  
kutattak a diákok 

 
Fehér–fekete képeken elevenedik meg az 1945–65 
közötti történelem a marosvásárhelyi Bernády téri 
Teleki-ház emeleti termében. A fotókat a Református 
Kollégium diákjai gyűjtötték a környékbeli falvakból, s a 
képek mellé történeteket, úgynevezett embermeséket is 
lejegyeztek. 
 
A kutatómunka a proMissio Egyesület pályázati felhívására 
kezdődött el a Református Kollégium háza táján. A 
kilencedikesektől a tizenkettedikesekig összesen hét csapat 
vállalkozott arra, hogy pályázatot nyújt be, illetve azelőtt 
korabeli fényképeket és hozzájuk kötődő sztorikat keres.     
„Azt akartuk elérni a pályázattal, hogy a diákok kutakod-
janak a múlt után, ismerjék meg az 1945–65 közötti idősza-
kot, és ne csak a tankönyvekből, hanem olyan személyek-
től, akik átélték ezeket az időket. Így megismerik azt a kort, 
amelyekhez a történetek kapcsolódnak” – mondta a proMis-
sio Egyesület elnöke, Borsos Melinda. A kutakodó diákok 
egyetértettek abban, hogy az akkori idők nehéz, válságos, 
ínséges évek voltak, mégis mindenki reménykedett a jobb 
időkben, s közben nem feledkeztek meg egymásról sem az 
emberek. 

László Márton történész avatta be a diákokat a kollektiv-
izálás időszakába, ő Borsos Melindával és Boda L. Gergely 
sajtófotóssal közösen bírálta a pályázatra beérkezett fény-
képeket és történeteket. „Rég letűnt világ képeit kaptuk, 
amelyek már csak azért is érdekesek, mert olyan korszak-
ban születtek, amikor rengeteg változás történt: kollekti-
vizálás, kulákok megbélyegzése. Ugyanakkor az az időszak 
volt a kultúrája a lopásnak is, hiszen a közvagyont mindenki 
sajátjának tekintette” – magyarázta a történész. 
A versenyben 7 csapat 8 munkával vett részt, a tanulók 
olyan neveket választottak maguknak, mint Árpád népe, 
Kaláka, Kulák, Rekruták, vagy épp Osztályellenség. 
Az első díjat s a vele együtt járó 500 lejes pénzjutalmat a 
Rekruták csapata vehette át, ők összesen 44 képet szerez-
tek, amelyekből 14 igazán egyedi, értékes fotó. Pénzjuta-
lomban részesült a második díjas Kulákok csapata és a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokán végzett Glória is. 
A fényképekből nyílt kiállítás a Bernády tér 3. szám alatti 
Teleki-ház emeleti termében várja az érdeklődőket. A tárla-
ton csoportképeket, családi eseményeket, szőlőben, földe-
ken munkálkodó embereket, de kulákgyűjtést is láthatunk. 
 
                                                                 Szász Cs. Emese 

z

A bűn forral,  
a szeretet hevít.  

A bűn űz és hajt,  
a szeretet lelkesít.  

A szeretet megkeresi a tisztátalant,  
hogy felemelje.  

A bűn „felhajtja” magának a tisztátalant,  
hogy kihasználja és a sárba tapossa.  

A szeretet az embert látja a cédában is,  
de a bűn csak riherongy kurvának tartja.  

A szeretet megjelöl,  
a bűn megpecsétel.  

A szeretet társakra lel,  
de a bűn csak hordákba ver.  

A szeretet kiteljesít,  
a bűn kiüresít.  

A szeretet mentséget keres,  
a bűn kifogást talál.  

A bűn bekerít és magadba zár,  
a szeretet kapukat nyit és  

másokhoz vezet.  

A bűn elfecsérli és pazarolja a másét,  
de a szeretet önmagát osztja szét.  

Vajdaszentiványi csoportkép 1949-ből 
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A kegyelem csillagjegyében 
 
    „Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Is-
tenben marad, és az Isten is őbenne.” (I. János 4, 16.) 
Isten szeretetében megmaradni azt is jelenti, hogy: „ha 
ti megmaradtok az én beszédemben.” (János 8, 31.) 
    A következő negyedévben, arra a hónapra, amelyik-
ben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, 
mert „az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az 
ahhoz folyamodóknak.” (Példabeszédek 30, 5.) 
 
Január 
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten 
elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azo-
kat, akik Őt keresik. (Zsidók 11, 6.) 

 
Február 
Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván 
az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, sze-
ressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Is-
teneddel. (Mikeás 6, 8.) 
 
Március 
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az 
Úr közel! (Filippi 4, 5.) 
 
Április 
Mindazt, amit én parancsolok néktek, megtartsátok, és a-
szerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy 
abból! (V. Mózes 12, 32.) 
 
Május 
Amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti 
is akképpen cselekedjetek azokkal. (Lukács 6, 31.) 
 
Június 
Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az Ő irgalmassága.  
(II. Krónika 20, 21.) 
 
Július 
Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy 
buzgóságos azért, és térj meg! (Jelenések 3, 19.) 
 
Augusztus 
Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja 
az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek! (Ezékiel 18, 32.) 
 
Szeptember 
Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek. 
(Apostolok Cselekedetei 5, 29.) 
 
Október 
Gyakorold magadat a kegyességre: mert a test gyakor-
lásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre 
hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek 
ígérete. (I. Timótheus 4, 7-8.) 
 
November 
Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet! 
Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd 
meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És 
vezérelj engem az örökkévalóság útján!  
(Zsoltár 139, 23-24.) 
 
December 
A háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés 
pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a re-
ménység pedig nem szégyenít meg. (Róma 5, 3-5.) 
 

* A marosvásárhelyi 
Gecse utcai és a 
marosszentgyörgyi 
nőszövetség tagjai 
meglátogatták a kőha-
lomi református egy-
ház által létrehozott 
és működtetett Szór-
vány Diákotthont. 

Szegedi László lelkész-esperes elmesélte az egyházköz-
ség, a templom építésének történetét, azután bemutatta 
azt a központot, ami bentlakásból, tanulószobából, étkez-
déből, műhelyből áll. A bentlakó 46 gyermekből, akik ár-
vák, állandó jelleggel az otthonban tartózkodnak, mások 
pedig csak hétközben. Ez a központ nagy lehetőség azok-
nak a gyermekeknek, akik román településeken élnek és 
otthon nem tudnak magyar iskolában tanulni. A bentlakás 
semmiféle állami támogatást nem kap, adományokból tart-
ják fenn. A gyerekeknek pedig nem kell, mert nem is tud-
nának, hozzájárulást fizetniök. Csáki Józsefné Gecse ut-
cai elnöknő és a marosszentgyörgyi asszonyok átadták a 
nőszövetségek pénzadományát.  
 

* A proMissio Egyesület pályázatot hirdetett általános is-
kolásoknak, Húsvét fényében címmel.  Két kategóriában 
érkeztek be pályamunkák: 21 fogalmazás az V-VI. osztá-
lyosoktól, 15 fogalmazás a VII-VIII. osztályosoktól. A jel-
igével ellátott munkákat egy zsűri értékelte, melynek tagjai 
Fülöp Ilona, Nagy Olga magyar tanárok és Nagy József 
Levente lelkész. A díjkiosztó ünnepélyre május 6-án került 
sor a Vártemplomban. Simon Imola Zsuzsánna vallásta-
nár, a program felelőse, gratulált a pályázóknak, átadta a 
proMissio Egyesület könnyjutalmait és az  okleveleket, 
amit a Copy Center üzlet nyomtatott ki ingyen. 
 

* Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte a kolozsvá-
ri Aksza Utcamissziós Ház. Az utcagyerekeket befogadó 
ház létrehozásának ötlete még 1993-ban, egy nőszövet-
ségi konferencián született, de a megvalósításra hosszú 
időt kellett még várni. Hivatalosan 2001 februárjában in-
dult be a szolgálat az egyházkerületi nőszövetség ernyője 
alatt. Ennek előtte már teológusok és vallástanárképzősök 
Kolozsvár utcáin missziót végeztek az utcagyerekek kö-
zött. A mostani hálaadó istentiszteleten Páll Éva lelkész, 
az utcamissziós ház első vezetője igehirdetésében emlé-
kezett a kezdetekre, majd dr. Molnár János az Aksza tör-
ténetét ismertette. Az alkalmat a gyermekek műsora tette 
színesebbé. Minden eddigi támogatónak oklevelet adtak 
át, ezzel is megköszönve adományaikat. Az alkalom sze-
retetvendégséggel zárult. 
 

* Június 4-én Szováta volt a házigazdája az V. Régiós Nő-
szövetségi Konferenciának, melyre a Görgényi, Küküllői, 
Marosi, Maros-Mezőségi egyházmegyék asszonyait vár-
ták. A jelenlevők Gede Ildikó egyházkerületi elnöknő ige-
hirdetése után, Beke Boróka és Roth Levente lelkészek 
egy nő életét bemutató, vetítéses előadását hallgatták 
meg. Bemutatásra került a magyarfülpösi Szivárvány Ház, 
amelyet a konferencián összegyűlt pénzadománnyal tá-
mogattak. A programot Dénes Előd lelkész Árnyékok című 
zenés műsora zárta. 
 

* A proMissio Egyesület ötnapos képzést szervez 
Jódratosnyán június 27-július 1 között azoknak a nőszö-
vetségi tagoknak, gyülekezeti szolgálattevőknek, akik az 
előző években részt vettek az egyesület által szervezett 
munkatársképzők valamelyikén. Érdeklődni a lelkészi hi-
vatalokban, vagy a 0265-214975-ös telefonszámon lehet.   

HÍREK  
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„Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.”  
                                            (Arany János) 

Kedves gyermekek! Az imádkozás páratlan lehetőség arra, hogy Istennel bárhol, bármikor, bármiről 
beszélgessünk. Beszélgethetünk Vele reggel, étkezés előtt és után, este, lefekvés előtt, mint 
ahogyan az ábrákon látható gyerekek is teszik. 

 
Imára kulcsolom e reggel kiskezem, 
Őrizz meg nappal is, édes jó Istenem. 

Ámen 

Köszönjük Atyánk az eledelt, 
amit szereteted kirendelt. 

Add, hogy élhessünk ez áldással 
örömmel, s hálaadással.  

Ámen 

Jövel Jézus, légy itt vélünk,  
Áldd meg amit adtál nékünk. 

Ámen 

Én Istenem, jó Istenem, 
becsukódik már a szemem, 
De a Tiéd nyitva Atyám, 

amíg alszom, vigyázz reám. 
Vigyázz az én szüleimre, 
meg az én jó testvéremre, 
Mikor a nap újra felkel, 

csókolhassuk egymást reggel. 
Ámen 

     Az imádkozás azonban nem csak ismert so-
rok kimondása, hanem Istennel való személyes 
kapcsolat. Párbeszéd Istennel, ami magában 
foglalja mind a beszédet, mind a hallgatást. 
     Egy három éves gyermek egyik reggel ek-
képpen kezdett el imádkozni: „Szervusz Is-
tenem, beszélni akarok Veled arról, hogy…” 
     Téged is buzdítunk, hogy beszélgess Isten-
nel.  

Hogy könnyebb legyen, 
készíts imakereket! 

     Helyezz egymásra két egyforma nagyságú 
kör alakú kartont, a felsőből vágj ki egy körcik-
ket. (egy nyolcadát) 
     Miután egyforma cikkekre osztottad, ragassz, 
vagy rajzolj az alsó lapra nyolc képet. Egyikre a 
szüleidet, másikra testvéreidet, harmadikra egy 
szép tájat, vagy virágot, negyedikre a barátodat, 
és így tovább mindazt, amiért imádkozni, vagy 
amit Istennek megköszönni szeretnél. 
     Középen kapoccsal rögzítsd egymáshoz a 
lapokat úgy, hogy a felső könnyedén forgatható 
legyen. 
     Az imakerék naponta emlékeztetni fog, hogy 
mi az, amit feltétlen el kell mondanod Istennek. 



Rejtvényünkben a gyermekáldás titkát, 
örömét feltáró gyönyörű zsoltár egyik ver-
sét rejtettük el. Ráadásként három bibliai 
édesanya nevét is beépítettük. 
 

  Vízszintes: 1. A zsoltár vers második ré-
sze, 12. Mértéktelenül sokat evett, 13. Forrás 
vizét tárolja, 14. Agyagos oldal, 15. Kezünk 
része, 16. Elpusztult építmény, 18. Édesanya, 
aki öregkorban részesült a gyermekáldás 
örömében, 20. Rét határai! 21. Gyötör, 23. 
Híg leves, 24. Feje hátsó fele! 25. Verőfényes, 
27. Katonai szövetség, 29. Vidék, 30. A görög 
ábécé e lső  betű j e,  31 . …fa lva , 
Székelyudvarhely melletti település, 32. 
Egyezkedés, 33. Nagyobb kosár, vagy méh-
lak, 34. Perui indián, 35. A fölösleges víz elfo-
lyására sáncot és… ásnak, 36. Udvarias meg-
szólítás, 37. Ősi mezopotámiai város, 38. Ösz-
szetört tapló! 40. Határozórag, 41. A gyer-
mekáldásért imádkozó nő talán legszebb 
bibliai példája, 43. Zavaros ima! 44. Évszak, 
46. Közre közepe! 48. Nagyon öreg, 50. Lakás 
takarításakor használt eszköz – főleg régen (é.
h.), 52. Alvással kapcsolatos életjelenség. 
  Függőleges: 1. Az igevers első része, 2. Ilyen a jól működő 
háztartási gép, 3. Zavarosan baj! 4. Nagy Áron, 5. Vissza: ket-
tős mássalhangzó, 6. Vissza: népies dal, 7. Hasító eszköz, 8. 
Állati eredetű táplálék, 9. Össze-vissza gátol! 10. Fűmag köze-
pe! 11. Már – tájszólásban, 16. Határtalan írisz! 17. Szent 
Ágoston édesanyja, a gyermekéért imádkozó édesanya 
egyik legszebb példája, 19. Egyiptomi napisten, 21. Össze-
tört akó! 22. Lárma, 24. Izsák kisebbik fia, 26. Apafás egyne-
mű hangzói, 28. Félig tabu! 29. Etelka egynemű hangzói, 31. 
Egyik szomszéd megyénk jelzése, 32. Vissza: időmérő, 34. 
Jegyzetelne? 35. Alvás közben látjuk őket, 37. Unalmasnak 
érez, 39. Egykor divatos dohányzási eszköz, 41. Vissza: régi-
es korszak, 42. Török tiszt, 44. Taszít, 45. Középen céloz! 47. 
Kettős mássalhangzó, 49. Ágfa közepe! 51. A függ. 19 másik 
megnevezése az egyiptomi mitológiában. 

Beküldendők: vízszintes 1, 18, 41, függőleges 1, 17. 
Gratulálunk minden rejtvényfejtőnek! Ezúttal Siklódi Edit-
Erzsébet marosvásárhelyi olvasónk részesül könyvjutalomban.
Jutalmát átveheti a szerkesztőségben. 

    Mária és Márta magazin 16. 

   Kiadja a proMissio Egyesület.     
   Munkatársak: Borsos Melinda, Czirmay Levente, 
   Korondi Kinga, Nagy József Levente,  
   Simon Virág, Székely Ferencz.   
    Borítólap: Orbán Tibor   
    Cím: Marosvásárhely, Bernády tér 3 szám.  
    Tel: 0265-214975 e-mail: promissio2007@gmail.com 
    Honlap: http://mariaesmartamagazin.blogspot.com 
    ISSN: 1583-1329   

Borsóleves zöldségekkel 
Hozzávalók: 40 dkg zöldborsó, 2 sárgarépa, 2 petrezse-
lyemgyökér, 1 fej vöröshagyma, 3 evőkanál olaj, 1 kávéska-
nál pirospaprika, só, bors, ételízesítő vagy leveskocka, 1 
tojásból csipetke. 
Elkészítés: A megtisztított és összevágott zöldségeket ola-
jon megfuttatjuk, és egy kevés ideig fedő alatt pároljuk. Fél-
rehúzzuk az edényt, rátesszük a paprikát, sót, borsot és 
ételízesítőt, majd felengedjük vízzel. Amikor már a zöldsé-
gek puhák, belefőzzük az előre elcsipkedett tésztát is. 
 
Gombasaláta 
Hozzávalók: 2 doboz egész gombafejek, 6 keményre főtt 
tojás, 4 nagy főtt burgonya, 15 dkg füstölt sajt, 1 pácolt csir-
kemell (pastrama), 3 dl majonéz, sok petrezselyemzöld, só, 
bors. 
Elkészítés: Fóliával kibélelünk egy mélyebb edényt, a gom-
bát szorosan egymás mellé helyezzük, szárukkal felfelé, 
megszórjuk petrezselyemzölddel és betakarjuk a reszelt to-
jásokkal. Megnyomkodjuk, sózzuk, borsozzuk és megkenjük 

majonézzel. Reszelt burgonya, fűszerek, majonéz követke-
zik, erre reszelt sajt majonéz. Befedjük vékonyan szeletelt 
csirkemellel és jól lenyomkodjuk. Ráhajtjuk a fóliát és egy 
éjszakára hűtőbe tesszük. Tálaláskor kibontjuk a fóliát, la-
pos tányérra fordítjuk. Friss zöldségekkel tálaljuk. 
 
Habos almás tészta 
Hozzávalók: 4 tojás, 1 margarin, 50 g porcukor, és 20 dkg 
cukor, liszt, negyed sütőpor, 2 reszelt, cukrozott, dinsztelt 
alma fahéjasan. 
Elkészítés: A cukrot elkeverjük a margarinnal, majd a tojá-
sok sárgájával és annyi liszttel, hogy gyúrható legyen. Há-
rom lapot nyújtunk, 2 lapot a tepsi alján, 1-et a tepsiben 
megsütünk. A tepsiben levő lapot megkenjük az alma felé-
vel, rátesszük a második lapot, arra az almát és az utolsó 
lapot. A tojások fehérjét cukor nélkül kemény habbá verjük, 
majd hozzáadjuk a cukrot is, rátesszük a tésztára, visszatol-
juk a lerbe és kis lángon addig sütjük, míg a hab megbarnul. 
Hidegen, nedves késsel szeletelhető. 
 

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

KERESZTREJTVÉNY 

Készítette: Zöld György 

1 2 3 4 5 6 M 7 8 9 Y 10 11 � 

12             13       14     

15       16   17   18   19     CS 
20     21       22   23     24   

25   26       27   28     29     

30         31         32       

33       34         35         

36     37     38   39       40   

R   41     42   43       44 45   

46 47     48   49   50   51       

� 
    G       I     52     

  

 


