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Taníts meg Uram, hogy  
meggondoljuk, hogy  
meg kell halnunk 

 

    Bizonyára igaz az, ó irgalmas Úr Isten, 
ami a szent Jób könyvében mondatik e 
nyomorult életnek rövid voltáról: hogy reg-
geltől fogva csak estig tart, és elszakasztatik 
és minekelőtte ember eszébe venné, teljes-
séggel elmúlik. Mert csak egy szempil-
lantásban sem megyünk úgy előre a mi 
életünkben, hogy egyszersmind halálunk-
hoz is ne közelgetnénk. Sőt, csak egy lépést 
sem tehetünk, és csak kezeinket sem 
fordíthatjuk, hogy minduntalan idősebbek 
ne lennénk, és a halálhoz közelebb ne 
járulnánk, oly igen fut a mi életünk, mintha 
szárnyainkon röpülnénk el.  
    Oly igen nincs semmi állhatatos dolog 
mibennünk, amely minket valami állandó 
állapotban megtarthatna; de mégis igen 
kevesen vagyunk, kik ezeket szívünk 
szerint meggondolnánk.    
    Uram, taníts meg, hogy meggondoljuk, 
hogy meg kell halnunk, hogy serényen vi-
gyázzunk és eszesek legyünk, jó idején 
halálunkra való készületünkben. És midőn 
arra jutunk, bátorsággal és vígan költöz-
zünk el, és azonban mindenkoron a feljebb 
valókat és elmúlhatatlan jókat keressünk, 
amelyeket Te nekünk a Te Fiadért a Jézus 
Krisztusért megkészítettél és eltettél. 
Neked legyen dicséret mindörökké. Ámen.  
 
 

Dávid-Kiss Mária fametszete 
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Én pedig, ímé, megyek már 
a minden földinek útján. 

(Józs. 23, 14.) 
 
    Halál. Leírva nem olyan félelme-
tes, sőt valami csendes dallama is 
van a magyar szónak, ám az embe-
rek nagy része mégis fél tőle. Mielőtt 
bármiféle ellenvetés megszólalna, 
bizonyításképpen megemlítem so-
katmondó kifejezésünket: halálfélel-
me van, ami egy terhes lelki szoron-
gást jelent. Talán először az is ér-
dekli az embert, miért félünk a halál-
tól, ha a nagy népi bölcsesség sze-
rint „halál ellen nincs orvosság”? 
    A halál legtömörebb megfogalma-
zása így hangzik: a szervezet műkö-
désének megszűnése, azaz a lét 
nemlétté válása. És ezt a titokzatos 
valóságot fogalmazták meg elődeink 
az élet-halál küzdelmének képi kife-
jezésében. Csakhogy engem elgon-
dolkoztat ebben egy száraz tény: az 
élet-halál harcban mindig a halál 
győz. Számomra bosszantó és unal-
mas így az egész, sőt lehangoló is. 
A félelem – szerintem – a megszű-
nés miatt van, mert az ember szeret 
lenni, de a halál így szól: volt. Krisz-
tus előtti világ azért is készült a ha-
lállal végződő nagy elmenésre, 
ahogy Senecanak tulajdonított római 
aforizma mondja: „Az élet nem más, 
mint utazás a halál felé” (Vita nihil 
aliud quam ad mortem iter est). 
Szép szállóige, talán még vigasztaló 
is. De, vajon, csak ezért él az em-

ber, hogy „utazzon” a halál felé? Az 
életnek sokkal több az értéke, mint a 
halál felé való utazás, s ezért szük-
séges a halált az élet felől megköze-
líteni. 
    A keresztyén ember sokkal köny-
nyebb helyzetben van, mint az ókori 
nagy római gondolkodók, például az 
előbb említett Seneca, aki éppen 
Krisztus kortársa volt. A hívő ember 
halál felé vezető útjának egyetlen 
kiemelkedő előzménye, kapaszko-
dója Jézus halál felé vezető útja, 
amely egy kereszten megszólaló 
egyetlen szóban életet nyer, felma-
gasztosul: „elvégeztetett” (Jn. 19, 
30). Ebben a földi út, „utazás” utolsó 
méterén elmondott világmegváltó 
szóban nem a „vég” a lényeges, ha-
nem az „elvégzett” értéke. Így a ha-
lál nem a véget jelenti, hanem a kül-
detés sikerét, a ránk bízott feladat 
elvégzésének győzelmét. Így nem a 
halál győzi le az életet, hanem az 
élet érkezik győzelemmel a halál 
rendelt idejéhez.  
    A Biblia gondolatvilágában a halál 
annak az életerőnek elvesztése, 
amit Isten egy meghatározott időre 
és helyre adott az embernek. Ennek 
ismeretében tudott olyan megbékélt 
nyugalommal szólni Józsué a rábí-
zott honfoglalás befejezésénél, a 
sikemi országgyűlés előtt: én most 
már elmegyek azon az úton, ame-
lyen minden földi ember elmegy 
(Józs. 23, 14). Sőt, nagyon megbé-
kélve az élettel, szinte győzelmi 
örömmel állapította meg: ekkora idő-

re és ekkora távra adott Isten neki 
erőt, azt ő példásan és hűségesen 
megélte, s utána így szólt: „most 
már elmegyek”. 
    Kedves Olvasó! Engem nagyon 
elgondolkoztat ez a szó: elmegyek, 
és eszembe jut néhány ismerősöm, 
akik elmentek Amerikába, többet so-
ha nem jöttek vissza, de ott vannak. 
Az elmegyek még nem a semmivé 
levés szomorú tehetetlensége, ha-
nem a máshollét hiányzó valósága. 
Így a halál nem a nemlétbe való 
megsemmisülés, hanem a máshollét 
örök nagy titka. Ennek a titoknak kul-
csa Jézus halála és halálát követő 
eseménysor. Jézus Krisztus halála 
boldog bizonyíték arra, hogy az Is-
tentől kapott erővel – még kereszttel 
a vállunkon is – végig lehet menni az 
úton, a kijelölt földi úton. De csak 
addig! Jézus halála annak is örök 
bizonyítéka, hogy a halálhoz, a meg-
haláshoz is erő kell. A Gecsemáné 
kertben elmondott imádsága már két 
évezrede erő és biztatás a hívő em-
ber számára: „Atyám, ha akarod, 
vedd el tőlem ezt a poharat, mindaz-
által ne az én akaratom legyen meg, 
hanem a tied” (Lk. 22, 42). Ezzel az 
imádságban kapott erősítéssel indul 
Jézus legyőzni a halált. Szép harc 
volt, nemes küzdelem, felhangzott 
az „elvégeztetett” kiáltás, és a halált 
ott legyőzte az élet, az Élet Fejedel-
me, Krisztus. Azóta a halál nem 
olyan félelmetes, sőt valami csendes 
dallama is van a magyar szónak, és 
az emberek egy része már nem fél 
tőle. 

                                   Ötvös József      

A máshollét titka 

Nemes Réka-Orsolya: Valahol, valamikor…. 
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    A halálról nehéz beszélni, mert a 
szavak kemények. Nehéz beszélni, 
mert társadalmunkban jellemzően 
nem szokás erről a kérdésről nyíltan 
beszélni. Nehéz beszélni, mert min-
denkinek magánügye.  
    Nehéz, mert ma már a temetkezé-
si vállalkozó – szerencsére vagy 
sem – számos ehhez kapcsolódó 
feladatot átvállal: nem kell mosdatni, 
és öltöztetni, esetleg sminkelni a ha-
lottat... Ez részben persze köny-
nyebbség, de másfelől így sokkal 
kevésbé nyílik lehetőség arra, hogy 
a rokonok, ismerősök és barátok te-
vőlegesen is részt vegyenek a 
gyászban.  
    Hasonló a helyzet a torral, aminek 
kapcsán a családot a közeli ismerő-
sök segítették ki főzéssel és a ké-
szülődés terheinek az átvállalásával. 
Ma ezzel szemben már csak egy 
éttermi ebéd kifizetése hárul a csa-
ládra, amiben helyzete válogatja, 
hogy tudunk-e segítséget nyújtani. 
    Nemrégiben beszélgettem valaki-
vel, aki hosszas betegség után, te-
mette el férjét. Amennyire lehet fel-
készülten érte őket a búcsúzás és 
erős hite segítette abban, hogy bíz-
zon benne: van, lesz folytatás. Erről 
beszélgetve elmondta, hogy a pén-
teki temetés után még a szombat és 
vasárnap csak-csak eltelt, de miután 
a messziről érkezett rokonok is ha-
zautaztak, hétfőn már ténylegesen 
semmi dolga nem volt, csak ült és 
nézett maga elé, majd miután meg-
elégelte, elment a közeli kisboltba 
vásárolni, hogy legalább valami tör-
ténjen. Talán nem meglepő, hogy 
nem kért külön szabadságot sem a 
munkahelyéről...  
    Azt olvastam valahol, hogy Gö-
rögországban a temetés után még 
40 napig tart a gyász, mely idő alatt 

végig égnek a gyertyák a halottas 
házban. Ehhez kapcsolódik az a 
szokás, hogy a rokonok és ismerő-
sök ajándékba visznek gyertyát, 
hogy el ne fogyjon, illetve az a szép 
és gyakorlati haszonnal járó szokás 
is él, hogy a közvetlen hozzátartozó-
kat 40 napig nem hagyják magukra 
fájdalmukkal. 
Nálunk ez nem szokás, éppen ellen-
kezőleg, kegyeleti megfontolásokból 
nem ritkán magára hagyják a gyá-
szolót. 
    A részvét, az részt vevés, azaz a 
nehéz teher közös viselése.  
    Néhány éve történt errefele is pró-
bálkozás arra, hogy a koszorúmeg-
váltás szokása elterjedjen, de úgy 
sejtem kevés sikerrel járt, noha jo-
gos a feltételezés, hogy maga a ko-
szorú keveset segít a családon és a 
fájdalmukat sem enyhíti. Vannak 
helyzetek, amikor a koszorú ára sok-
kal többet jelentene a gyászoló csa-
ládnak. Ugyanakkor nem ez az 
egyetlen módja a segítésnek. 
    Szerencsémre nem kerültem még 
olyan helyzetbe, hogy saját tapasz-
talataimról beszéljek, de ismerőseim 
mesélték, hogy miután a váratlan és 
fájdalmas elválás megtörtént és a 
halott hozzátartozót eltemették, utá-
na milyen nehéz volt visszatalálniuk 
az életbe, hiszen a környezetük nem 
segítette őket. Nem pénzre és anya-
giakra gondoltak, hanem olyan ta-
pintatos barátra és ismerősre, aki 
észreveszi bennük az igényt a to-
vábblépésre. Aki átsegíti őket a gyá-
szolás útjának a nehezén, aki meg-
látja azt is, ha a gyászoló emlékezni 
akar szerettére, de észreveszi azt is, 
ha ideig-óráig el szeretné felejteni a 
fájdalmát. 
                                    Korondi Kinga 
 

Hol már ember nem segíthet... 

Pilinszky János 
 

Gyász 
Fogad között fakó panasz, 

magányosság vacog, 
lakatlan partokat kutatsz, 

üres minden tagod, 
lezárt vagy, mint a kárhozat, 

a homlokod mögött 
csak pőre sikoltás maradt 
vigasznak, semmi több! 

 
Nem óv a hűtlen értelem, 

nem fogja szűk szegély, 
csillagcsoportokat terel 

a partalan szeszély 
elámuló szivedre: állsz 

tünődve és hagyod, 
belepjenek, mint sűrű gyász, 

a foszló csillagok.  

 

La vita e bella 
 

    Ismerős családban történt, hogy két gyerek után a harmadikat is vállalni szerették volna. Legutóbb mikor találkoz-
tam velük éppen vidékre költöztek, részben anyagi megfontolásból, részben azonban éppen amiatt, hogy könnyeb-
ben megerősödjenek a gyász után. Kétségtelen, hogy ezután már mindörökre egy „angyal” szüleivé váltak és ezt 
soha nem tudják majd felejteni. Minden abban az évben született gyerek azt juttatja eszükbe, hogy az ő angyaluk 
most ekkora lehetne…  
    Sokáig nem találkoztunk, de tudtam, hogy nagyjából helyrerakták a dolgaikat, megvigasztalódtak és élték az éle-
tüket. Nemrég az utcán futottunk össze, és két nagyobbacska gyerekük mellett iker-gyerekkocsit tolt az apa. Benne 
egy kisfiú meg egy kislány. Nem gondolom azt, hogy ez a két kisbaba pótolja a hiányt a lelkükben, de minden bi-
zonnyal örömöt hozott az életükbe és nem csak az övékbe, hanem az enyémbe is. Az a tudat, hogy mindig van le-
hetőség az újrakezdésre, nekem is derűsebbé teszi a napomat, mert az élet szép.                                                  k2 
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    Az öreg még odavolt. A szőlőbe 
ment ki reggel és napszállatra kellett 
volna hazatérnie. De már a hold is 
fölkelt, a csillagok is mindegyre sű-
rűbben tünedeztek elő, és az öreg 
még mindig nem tért vissza. 
    Az öregasszony ki-kiszalajtotta az 
utcára az unokáit, hogy nézzék meg, 
jön-e már? A gyerekek kimentek. 
Később künn is maradtak. Bojtorján-
csomókat hajigáltak a denevérek-
nek, ami jó mulatság. 
    – Nem jót érzek – mondotta az 
asszony a fiainak –, nem kellett vol-
na egyedül elereszteni. 
    – Máskor is csak megjött – felel-
ték azok –, bizonyosan behítták va-
lamelyik pincébe. 
    Hogy ím csakugyan belehaladott 
az idő az éjszakába, Pál fölvette a 
kalapját és elindult az apja elé. 
    A hold meg a csillagok fénye rávi-
lágított a dombra hajló útra. Széles, 
poros út az. Azon kell hazatérnie 
Kevi Pálnak. 
    Már akkor jött is. Megjelent a 
dombon, mint valami árnyék. Aztán 
lefelé bandukolt, sokkal lassabban, 
mint ahogyan szokott. 
    Pál eléje sietett. 
    – Baja van, édesapám? 
    – Bizony, fiam – felelte az öreg 
bágyadtan –, nekem már aligha vir-
rad holnap. 
    Átadta fiának a tarisznyát, aztán a 
karját a fia karjába öltve, gyöngélke-

dő hangon folytatta:  
    – Lehajlok egy tőkéhez, meg aka-
rom nézni, hogy hány fürt? Mert 
húsznak is látszott. Akkor egyszerre 
meghomályosodik a látásom, és 
szédülés fog el. Leülök ott a földre, 
várom, hogy szűnjön a szédülés. De 
nem szűnt csak este felé. Aztán, 
hogy hazavánszorogtam, egész úton 
kísért a kotlós tyúk. 
    Kevi Pál elsápadt. A kotlós tyúkot 
mesének tartotta. Valami láthatatlan 
kísértet-tyúk az. Éjszaka szokott 
megjelenni. De látni eddig nem látta 
senki. Mert aki meghallotta, hogy a 
nyomában megyen és kotyogva hív-
ja a csirkéit, az már tudta, hogy elér-
kezett az utolsó napja és nem mert 
visszafordulni, csak sietett. 
    – Mese az, apám – szólt remegő 
hangon Kevi Pál. 
    Mert érezte, hogy az öreg ereje 
megfogyatkozott és hogyha nem tá-
maszkodnék őrá, nem jutna haza. 
    – Nem mese – felelte az öreg –, a 
saját fülemmel hallottam. Apám is 
este hallotta és reggelre meghalt. A 
nénéd is este hallotta és reggelre 
kiterítettük. 
    Nehezére esett a beszéd, el is 
hallgatott. Az Imre fiú is a falu végén 
volt már akkor, s az unokák is. 
Ahogy meglátták az öreget, eléje 
siettek. Vezették. Még a kis hatéves 
Jóska is segített: a kezét fogta a 
nagyapónak. 

    Lefektették. Füveket forráztak ne-
ki. Biztatták, hogy aludjék, de az 
öreg nem aludt. Föl-fölnyitotta a sze-
mét és tanácsokat mondott, hogy mit 
vessenek jövőre ebbe, abba; mi do-
log lesz a szőlőben: melyik ökröt hiz-
lalják meg a jövő télen. 
    A két fia némán állt az ágynál. 
    A felesége aggodalmasan nézte. 
    Éjfélkor aztán, mikor azt hitték, 
hogy el fog aludni, fölemelte az ujját 
és intett a feleségének. 
    Az asszony odahajolt. 
    Az öreg erőtlen, susogó hangon 
szólott:                                                              
    – Hívjátok a papot.                                                                
    Már akkor az egész faluban tud-
ták a hírt, hogy az öreg Kevi hogy 
járt. Az udvaron subás emberek, 
nagykendős asszonyok álldogáltak. 
A bakter ott pipázott a kút káváján 
ülve. Ő a harangozó is. 
    – Nem viszi tovább – beszélte hal-
kan egy mellette ülő subás ember-
nek –, hallottam már a múlt éjjel is, 
hogy a kutya nagyon vonyított. Ez 
nem jót jelent – gondoltam –, de 
hogy beteg nem volt a háznál, azt 
hittem a holdra vonyít, hát meghaji-
gáltam, hogy ne vonyítson. 
     Az öreg a sok vánkossal körültá-
masztottan, szinte mozdulatlanul fe-
küdt odabenn. Meggyújtották az 
egyik szentelt gyertyát és az ágy 
mellé tették a kvasznyira. A gyertya 
világosságában hasonlított az öreg 
Leó pápához. Olyan mosolygó, rán-
cos, sovány arc, csak hogy kis fehér 
bajusza is van az öregnek. 
    – Ne sírjatok – mondotta susogva. 
    Mert ott sírt az ágy körül az egész 
család: a két fiú, a meny, a nehány 
unoka is. A hatéves Jóska gyerek is 
ott ült kisideig az ágy mellett, de az-
tán elaludt a széken. Az anyja fel-
ölelte és átvitte a másik szobába. 
    – Ne sírjatok – susogta az öreg. 
    A felesége azonban odaborult 
arccal az öreg kezére és úgy jajon-
gott: – Hát el tud engem kend hagy-
ni? Én édes jó uram! Ilyen sokáig 
együtt éltünk, együtt megvénhed-
tünk! Ne hagyjon itt kend vénségem-
re! 
    Csöngetés hallatszott. A pap ér-
kezett. Nehány percre kivonult a 
család. 
    A házban ájtatos csöndesség. Az 
udvaron állók is letérdelnek. A bak-
ter kiveszi a szájából a pipát és a kút 
mellé térdel. A pitvarból kihallatszik 
olykor az öreg Keviné halk zokogá-
sa. 
    A hold már a ház fölött áll. Olyan, 
mint valami égből alánéző orca. Né-
ző és várakozó orca. 

Gárdonyi Géza 

Kevi Pál halála 

Kusztos Endre grafikája 
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    – A szobából csendítés hallatszik. 
Milyen különös a hangja ilyenkor a 
csengőnek! Ez már a másvilág ze-
néje. Minden fej leereszkedik. A vén 
lombos eperfa is, mintha megeresz-
tené a lombját. 
    ... Azután a pap behívta a csalá-
dot és imádkozott velük. Végül maga 
mondott egy hosszú imádságot, 
amely így kezdődik: 
    – „Bízzál, kedves hívem, a te bű-
neid meg vannak bocsátva...” És így 
végződik: 
    – „Az Úr megszabadít téged, és 
az ő jósága fölvesz a mennyország 
örömébe.” Az öreg már ekkor félig 
lehunyt szemmel, mozdulatlan viasz-
alakként feküdt az ágyon. 
    Mikor a pap elment, fölemelte az 
ujját az öreg és az ajkai mozogtak. 
    A feleségének oda kellett hajolnia, 
hogy hallja, mit akar. 
    – A kardomat – susogta az öreg. 
    – Odatesszük – rebegte könnyben 
fulladozva az öregebbik fiú. 
    Mert egy szóból is meg lehetett 
érteni, hogy a negyvennyolcas kard-
jára emlékezteti őket. Sokszor 
megmondotta, hogy azt vele temes-
sék el. 
    Úgy látszott, nem fog szólani töb-
bet, de néhány perc múlva megint 

szólott. 
    – A szűröm… 
    Nem tudták, mit akar mondani ve-
le, nagynehezen kirebegte: – A bak-
ternak hagyom. 
    Aztán kis idő múltán megint szóla-
ni akart, de már nem tudott. Csak 
emelgette a szemét és oldalt fordult 
a tekintete, arra a székre, ahol előbb 
a kis unokája ült. 
    – Jóskát akarja? 
    – Azt – mondotta már nem szóval, 
csak egy mély szempillantással. 
    Behozták a gyereket és fölemel-
ték. 
    – Csókold meg nagyapót. 
    A gyerek átölelte a nagyapót és 
megcsókolta. 
    Az öregember szempilláin két 
könnycsepp jelent meg, és lefutott 
sovány, színtelen orcáin. 
    A szoba akkor már megtelt a 
szomszédokkal, de messzebbről jöt-
tekkel is. 
    A bakter az ajtófélfához támasz-
kodva állott és szőke birkafejével 
kifejezéstelenül nézte a haldoklót. 
    Egy nagykendős asszony meg-
fogta az öreg kezét: – Pali bácsi. 
    Az öreg fölemelte a szempilláit. 
    – Az Ilkámat csókolja majd meg 
odafenn… 

    Leánya volt az Ilka az asszony-
nak, egyetlen kis kékszemű gyerme-
ke. Hétéves korában vitte el a torok-
baj. 
    Még valamit mondott volna az 
asszony. (Mit akarhatott még üzenni 
a leányának?) De a hangja elcsuk-
lott. Kezét az arcára tapasztotta. El-
fordult. 
    Azután egy subás ember lépett az 
öreghez: – Pali bácsi, mondja meg a 
feleségemnek, hogy a gyerekekkel 
jól bánik a mostohájuk. 
    A kezefejét belenyomta a szemé-
be, és más izenőnek engedett he-
lyet. 
   Az öreg hallgatta mindezeket az 
izeneteket, csak a szeme pilláinak 
rezgéséről lehetett látni, hogy az élet 
még nem hagyta el. 
    Végre a szeme sem mozdult töb-
bet. A szeme fénye bádogzani kez-
dett. A felesége ott térdelt az ágy 
előtt és fogta az öreg kezét. Egyszer 
aztán elbocsátotta a kezet, és nagy 
jajjal ráborult az agg ember mellére. 
    A bakter kifordult a pitarból. Az 
udvaron megtörülte öklével a sze-
mét. A kalapját a fejére tette, s elin-
dult a holdvilágos úton nagy sietés-
sel a templom felé. 
 

Reményik Sándor 
 

Akik a mennyezetet nézik  
   

A haldoklók, mikor az óra jön,  
A mennyezetet nézik hosszasan,  

Búsan,  
Különösen,  

Megrendítőn.  
Egy pontot néznek merőn, hosszasan,  

A világ egy vak pontba tömörül:  
Egyetlen kicsi elfeketült csillag,  

Libeg fénytelenül.  
Boldog, akinek Isten a barátja,  
S az elfeketült csillagzaton túl,  

A mennyezeten túl a mennyet látja.  
   

Én nem tudom, az óra mikor jön,  
De nézem én is néha hosszasan  

A mennyezetet, búsan és merőn,  
Mint akinek már nincsen semmi dolga,  
Elhasznált szerszám, elbocsátott szolga.  
S boldog volnék, ha tudnék messzebb 

látni,  
A sugártalan, fekete világon,  

A mennyezeten túl a mennybe látni…  

Melyik a gyász színe az egyes kultúrákban? 
 
   Manapság a legtöbb keresztyén országban a sötétség, a szo-
morúság, a gyász színe a fekete, míg a fehér a fényt, a 
világosságot, a nappalt, a reményt, a tisztaságot, az ártatlanságot 
jelképezi, azaz pozitív jelentéstartalmakkal bír. Ezzel szemben 
Kínában, Japánban, India egyes részein és több afrikai törzsnél is 
a fehér a gyász színe. 
    De Európában sem volt ez mindig így: Spárta asszonyai, vagy a 
középkorig a francia, angol és spanyol özvegyek is fehérben 
gyászoltak. Gyerekeket még ma is gyakran temetnek fehér 
koporsóba. 
   Egyes elméletek szerint az, hogy a keresztyénségben a negatív 
jelentéstartalommal bíró szín a fekete lett, azzal magyarázható, az 
éj a bizonytalanságot, a ragadozók lehetséges támadását, a félel-
met jelentette. Ugyanakkor nappal, fényben már nem voltak kiszol-
gáltatva annyira a környezetüknek. Egyes afrikai törzseknél viszont 
a világosság az égető, elviselhetetlen napsütést jelenti, míg az 
éjszaka enyhet, kellemesebb időt hoz. Így körükben a feketéhez, 
az éjhez kapcsolódnak pozitív jelentéstartalmú fogalmak. 
    A Déli-tenger szigetein élők között akadnak, akik gyászukat fe-
kete-fehér csíkos, a bánatot és a reményt jelképező ruhákkal fe-
jezik ki. 
    Egyiptomban és Burmában a sárga számít gyász színnek. 
Etiópiában a föld színe, a szürkés barna, míg Szíriában, Iránban 
vagy Örményországban az eget, a mennyországot jelképező kék a 
gyász színe.    Dél-Afrikában pirossal gyászolnak, India egyes 
részein barnával. 
    Thaiföldön a nők lilában gyászolják meg elhunyt férjüket. 
Európában a keresztyén uralkodók is gyakran öltöttek lilát szeret-
teik elhunytakor.  
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Márták és Máriák (39.) 
 
    Marosszék mezőségi részén, Marosvásárhelytől 16 
km-re északnyugat felé fekszik Mezőfele. A falu első írá-
sos említése 1349-ből való. Orbán Balázs feljegyzi, hogy 
a hagyomány szerint onnan kapta nevét, hogy közös 
egyházközséget alkotott Mezőménessel. Közös templo-
muk a két falu közti Képes-dombon állt, tehát az egyház-
község felét adta. Régi templomát 1655-ben fel kellett 
újítani, mert összedőléssel fenyegetett. Mai temploma 
1822-ben épült kőből. A falu lakói híres ácsok és építő-
mesterek voltak. A nád- és gyékényfonás, cirokseprű 
kötése az asszonyok korábbi és jelenlegi legfontosabb 
foglalatossága, megélhetésüknek legjelentősebb forrá-
sa. Annyira erre szánják minden idejüket, hogy egy 
1913-as évi jelentés szerint, hiába tettek kísérletet dal-
egylet, nőegylet, ifjúsági egylet megalakítására, a legna-
gyobb igyekezet ellenére sem volt kivitelezhető. Tíz év-
vel később mégis sikerült mindezeket létrehozni, mert 
egy másik, 1923-ból való jelentés arról számol be, 
hogy „szépen működnek a hitélet fokozására”.  
    A rendszerváltás utáni időszakban újraindult a nőszö-
vetség, ha nem is öltött hivatalos szervezeti formát, téli 
időszakban rendszeresen működik. Alkalmaikat havonta 
tartják az asszonyok, 10-15-en járnak bibliaórára, aztán 
összegyűlnek laskát készíteni, beszélgetni. Nagy keletje 
van a finom házi tojásból és lisztből gyúrt laskának. Az 
asszonyok haszna pedig a közösségi élmény, melynek 
részesei lehetnek, és nem csekély anyagi jövedelem is, 
melyet a gyülekezet javára fordítanak. Így vásároltak 
már 60 személyre teljes evőkészletet, tányérokkal, evő-
eszközökkel együtt. Az idén pedig a templom körüli virá-
goskertbe vásároltak gyönyörű virágokat. 2001-2003 kö-
zött templomukat teljesen felújították. A munkálatokat 
közmukával végezték, mindig annyi volt a teendő, hogy 

az asszonyoknak is jutott bőven feladat. A diakóniai 
szolgálatban is igyekeznek helytállni, látogatják a bete-
geket, a marosvásárhelyi öregotthont. Adományokat 
gyűjtenek rászorulóknak. A gyermekek evangelizációs 
bibliahetén is segítenek a lelkészházaspárnak. 
    A Mária és Márta Magazint szeretik, olvassák és 
2009-ben egy bibliaóra alkalmával találkozóra hívták a 
lap munkatársait.  
    Tavaly a Kárpát-medencei imanapon vendégül látták 

az egyházmegye asszonyait, de szívesen járnak konfe-
renciákra, látogatnak meg más nőszövetségeket. Leg-
szebb emlékük a Tordai-hasadéki és az erdélyi nőszö-
vetség fennállásának 80-ik évfordulója alkalmából szer-
vezett kolozsvári kirándulás volt.  
    Marosvásárhelytől északkelet felé haladva, Székely-
kálnál balra térünk, és 25 km után egy csendes kis falu-
ba érkezünk. A településről már az 1332 pápai jegyzék-
ben említést tesznek, neve az évszázadok során sok 
változáson ment keresztül, míg Erdőcsinád lett belőle.  

A falut körös-körül erdő övezi, ami elszigeteli a főúttól és 
a környező falvaktól.    
A régi megrongálódott templom helyett a XVIII. század-
ban újat építettek. Az alapkő letétele után 1782-ben, fő 
támogatójuk, Szutsáki Ferenc meghalt, és a templom 
építése feleségére, Kabos Klárára maradt. 1789-ben fe-
jezték be a munkálatokat. Egyedi építészeti stílusával 
magára vonja a látogató figyelmét, bútorzata, amit 
Nagyercsei Balogh Mihály faragott, restaurálásra szorul. 
Szószékét és bejárati ajtaját a régi templomból építették 
át az újba. A templomot az évek során többször javítot-
ták. Legutóbb 2001-ben a belső terét teljesen felállvá-
nyozták, de a munkálatok leálltak. Kilenc évig álltak az 
állványok a templomban, míg 2010-ben sikerült a belső 
javítást befejezni és kihordani az állványokat. Hatalmas 
munka volt, melyben a 386 lelkes református közösség 
derekasan kivette a részét.  
    A gyülekezetben nem működik rendszeresen nőszö-
vetség, de télen az asszonyok kéthetente járnak biblia-
órákra, megbeszélik a tennivalókat. Nemcsak női felada-
tokat, de férfiúi munkát is szívesen elvégeznek. Össze-
tartó közösség, figyelnek egymásra. Figyelnek vendége-
ikre is, főztek már 600 személynek a Gyöngykoszorú 
Találkozó alkalmából. Ezt a hagyományőrző népdal-
néptánc találkozót évente megszervezik. Ott vannak je-
len ahol szükség van rájuk: az egyházközség tulajdoná-
ban levő könyvtár felleltározását is ők végezték, rend-
szerezték a könyveket, s miután az ifjúsági házat is fel-
újítják, egy olvasótermet, könyvtárat, internet szobát 
szeretnének indítani benne. Fiatal lelkipásztoruk három 
éve lakik a  gyülekezetben, családjával együtt, de nagy 
meglepetést szereztek nekik a tavaly. Mikor pihenősza-
badságukról visszajöttek tele volt az udvar nőkkel, férfi-
akkal. A férfiak szabták, szerelték, a nők festették a pa-
rókia körüli új kerítést. Olyan élmény maradt ez számuk-
ra, amire mindig szívesen emlékeznek. 
                                                                                  BM 
 

Mezőfelei asszonyok 

Erdőcsinádi csoportkép 
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    – Megnőttek már az unokák… 
    – Igen, gyorsan nőnek. Hat uno-
kám van, a legnagyobb, Benjámin, 
az idén konfirmált. A két fiam lel-
kész, Lukafalván és Teremiújfaluban 
élnek. A gyerekeket Marosvásár-
helyre járatják iskolába, óvodába. 
Nagy áldozat behozni őket a város-
ba, főleg télen, de ők ezt vállalták. 
Teszik a gyermekek érdekében. 
Sokszor megfordulnak nálunk. Mi is 
kijárunk hozzájuk, nincsenek mesz-
sze, a férjem még segít a szolgálat-
ban, ünnepekkor meglátogatjuk 
őket.  
     – Másmilyen volt a saját gyer-
mekkora, gondolom. Maradtak-e 
emlékei abból az időből? 
    – Csekelakán születtem 1939. de-
cember 22-én, karácsony előtt. 
Édesapám akkor ott volt lelkész. 
Még hat évet éltünk a Malozsa-
völgyében, itt születtek testvéreim is, 
két lány és egy fiú. Fiútestvérem 10 
hónapos korában meghalt, így ma-
radtunk mi, a lányok. Háborús idő-
szak volt, de mi éltük a felhőtlen 
gyermekkort. Hat év után Vámosgál-
falvára költözött a család, ahova 
édesapámat áthelyezték. Gyermek-
korom leginkább ide kötődik. Itt jár-
tam elemi iskolába. Édesanyám ta-
nítónő volt, nagyon sokat tanultam 
tőle, úgy, mint nevelő, papné és mint 
háziasszony is.  
    – Hol folytatta a tanulmányait? 
    – Középiskolába Dicsőszent-
mártonba felvételiztem, de időköz-
ben megváltoztatta a profilját, és 
minket áthelyeztek Szászrégenbe. 
Bentlakásban laktam, nagyon sze-
rettem az internátusi életet. Ott is 
érettségiztem. Minden álmom az 
volt, hogy orvos legyek. Felvételiz-
tem a marosvásárhelyi Orvosi Egye-
temre, nagyon jó vizsgajegyet írtam, 
de származásom miatt nem vettek 
fel. Ez volt életem legrosszabb élmé-
nye, akkor nagyon nehezen viseltem 
el, hogy tőlem független okok miatt, 
mert édesapám, nagyapám lelkész, 
nekem nem lehet orvosit végezni. 
Aztán abban az évben indult egy há-
roméves posztliceális asszisztens-
képző, ahova automatikusan bejutot-

tam, nem kellett újra vizsgáznom. Ez 
a lehetőség kárpótolta egy kicsit az 
egyetemi felvételihez kötődő rossz 
élményemet.  

    – Kapott-e munkahelyet? 
    – Miután végeztem, kihelyeztek 
Dicsőszentmártonba.  
Vámosgálfalváról ingáztam naponta. 
Aztán  megismerkedtem a leendő 
férjemmel. Marosnagylakon (Fehér 
megye) volt lelkész. Az elődjénél, aki 
nyugdíjas lelkészként ott élt, meglát-
ta az érettségiző fényképemet, any-
nyira megtetszettem neki, hogy 
megkeresett februárban, még egy 
kicsit leveleztünk, találkoztunk és 
júniusban meg is esküdtünk. 1965-
ben történt mindez. Marosnagylakon 
éppen volt egy üres asszisztensi ál-
lás a rendelőben, oda áthelyeztek és 
nyugdíjazásomig, mint főasszisztens 
dolgoztam ott. Közben megszülettek 
a fiúk.  
    – Nem volt a munkahelyén gond 
amiatt, hogy papné is? 
    – Minket nem zaklattak ezért úgy, 
mint a tanügyben dolgozókat. Csak 
annyit éreztem, hogy nekem többet 
kellett teljesíteni, mint a többieknek. 
De mindig nagyon szerettem a mun-
kámat, és szívesen dolgoztam. A 
község egy vegyes lakosságú nagy- 
település. Az emberek részéről azt 
éreztem, hogy nagyobb bizalommal 
voltak irántam, mindig engem keres-
tek meg. Ha kellett éjszaka is ellát-
tam a beteget, ügyeleteztem, s más-

nap ugyanúgy dolgoztam, mintha 
átaludtam volna az éjszakát. Ha 
nem voltam ügyeletes vasárnap, ak-
kor templomba mentem, egy ideig 
még kántorizáltam is. A gyermekek, 
az elemi iskola elvégzése után, 
bentlakásba kerültek: István, a na-
gyobbik Nagyenyeden érettségizett, 
Zoltán Marosvásárhelyen, a Bolyai-
ban. 
    – Milyen volt a gyülekezet? 
    – Nagyon ragaszkodó, vallásos, 
templomjáró gyülekezet volt. Szeret-
tünk ott élni, dolgozni. A férjem na-
gyon sokat foglalkozott a gyerme-
kekkel, ünnepélyeket szervezett, 
nem csak a megszokottakat. Évekig 
számvevő tisztséget töltött be az 
egyházmegyében. Vizitációk alkal-
mával napokig hiányzott, mert akkor 
a nagy egyházmegye és nagy távol-
ságok miatt (Hunyad is odatartozott) 
nem jöhetett haza minden nap. 
Olyankor egyedül voltam a parókián, 
dolgoztam a rendelőben, otthon a 
kertben. Sok szenvedő embert lát-
tam, testileg-lelkileg erősnek kellett 
lennem. Mindig Bibliát olvasó, imád-
kozó ember voltam, ez ma is része 
az életemnek. Ez segített az évek 
alatt.  
    – Ahogy így elmeséli, arra gondo-
lok, minden nagyon szép és egysze-
rű volt. Így van ez? 
    – Optimista természetű ember va-
gyok. Voltak nehézségek, főleg a 
múlt rendszerben, de semmitől sem 
riadtam vissza, mindig került megol-
dás a gondokra. Sokat dolgoztunk, 
de volt is eredménye. 31 évet éltünk 
Marosnagylakon, férjemet többször 
hívták más gyülekezetbe lelkésznek, 
de mi maradtunk. Onnan jöttünk 
nyugdíjba 1997-ben.  
    – Annyi év után, nehéz volt beil-
leszkedni egy új közösségbe? 
    – Marosvásárhelyen nagyon ha-
mar beilleszkedtünk. Ezt a lakást 
1991-ben vásároltuk, aztán nyugdí-
jazáskor költöztünk ide. Járunk 
templomba, egyházi alkalmakra, ta-
láltunk magunknak olyan foglalatos-
ságot, ami felüdít. Már 15 éve lakunk 
itt. El sem hiszem hogy telnek az 
évek. Mindketten nagyon aktívak 
vagyunk, és hál’Istennek, egészsé-
gesek. A férjem még szolgál is néha. 
Van egy kis házunk Székely-
boósban, oda is kijárunk, kertészke-
dünk, méhészkedünk. Örülünk az 
életnek. 
                                 Borsos Melinda 
 

Örülünk az életnek 
 

Otthonosan berendezett marosvásárhelyi tömbházlakás egyik szobájában 
fogad Szövérfi Istvánné Benkő Ida-Rozália tiszteletes asszony.  
Falon régi és új ereklyék, családi képek unokákkal.  
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„Senkinek sem adok halálos mér-
get, akkor sem, ha kéri, és erre 
vonatkozólag még tanácsot sem 
adok.” (Hippokratészi eskü, rész-
let) 
„Mert közülünk senki sem él ön-
magának, és senki sem hal önma-
gának, mert ha élünk, az Úrnak 
élünk, ha meghalunk, az Úrnak 
halunk meg. Azért akár éljünk, 
akár haljunk, az Úréi va-
gyunk.” (Róm. 14, 7-8.)  
 
    Az eutanázia görög eredetű szó-
összetétel, jó halált jelent, általános 
értelemben a gyógyíthatatlan, leg-
többször nagy fizikai fájdalmakat 
hordozó betegek halálának elősegí-
tésére vonatkozik (e tekintetben talá-
lóbb a német Sterbehilfe = halni se-
gítés kifejezés). Szociológusok állít-
ják, hogy világszerte fokozódik az 
érdeklődés az eutanázia iránt. 
    Amikor először találkoztam köze-
lebbről a témával (a dokumentum-
film egy idős holland férfi vértelen, 
békés, mégis abszurd elaltatását 
mutatta be), nagyon határozott volt 
az álláspontom: egyértelmű nem az 
eutanáziára. Az élet Isten ajándéka, 
senkinek sincs joga azt – akármilyen 
meggondolásból is – elvenni, kiolta-
ni, megrövidíteni. 
    Később be kellett látnom, hogy a 
dolgok nem ennyire egyszerűek. 
Nem mintha az előbbi, bibliai fogan-
tatású kijelentés nem állná meg a 
helyét, ám alkalmazása – kivált szél-
sőséges esetekben – komoly meg-
fontolásokat tesz szükségessé. Ki-
kerülhetetlenül szembetaláljuk ma-
gunkat egyrészt az élet kezdetének 
és végének misztériumával, tudomá-
nyos szempontból is nehezen meg-
határozható titkával, másrészt a 
technika, az orvostudomány fejlődé-
sének újkeletű kihívásaival. Lehetsé-
ges-e egyáltalán kellően megalapo-
zott, kétségnélküli válaszokat megfo-
galmazni? Úgy gondolom, készek 
kell lennünk „számot adni a bennünk 
levő reménységről” (1. Pt. 3, 15.) 
ezzel az igen kényes témával kap-
csolatban is, de mindezt csak őszin-
te, Istenre figyelő alázattal tehetjük. 
    Lássuk hát, hogy véleményalkotá-
sunkban milyen etikai és teológiai 
érvekre hivatkozhatunk! 
    A „kegyes halál” témájával foglal-
kozó szakirodalom különbséget tesz 
aktív és passzív eutanázia között. 

Az első esetben arról van szó, hogy 
valakik – és itt elsősorban szakem-
berekre, orvosokra kell gondol-
nunk – tevőlegesen hozzájárulnak 
valaki halálához, egy tudományos 
szigorúsággal megállapított feltétel-
rendszer szabályai szerint. Az emlí-
tett feltételek nyilvánvalóan kulcsfon-
tosságúak lehetnek, de belátható, 
hogy soha nem sikerül minden erköl-
csi, jogi rést lefedni. Az esély mindig 
megmarad a visszaélésre mind a 
beteg, mind a környezete részéről. 
Például: lehet, hogy a beteg nem is 
a halált akarja, csupán szenvedései-
től szeretne megszabadulni.  
    Kijelenthetjük, hogy az aktív, a 
direkt eutanázia gondolata ellen jó-
érzésünk, emberségünk is tiltakozik, 
de még erőteljesebben keresztyén 
hitünk. Életünkben és halálunkban 
az Úréi vagyunk, nem rendelkezhe-
tünk sem életünk kezdete, sem vége 
felől. Az asszisztált öngyilkosság-
ként is felfogható eutanázia beleüt-
közik a ne ölj isteni törvényébe.  
„Válaszd azért az életet”, tanítja ne-
künk Isten Igéje. (V. Mózes 30, 19).    
    Tagadhatatlan tény, hogy a mai 
ember fél a szenvedéstől, a testi fáj-
dalmaktól, a kiszolgáltatottságtól. 
Csak addig tekinti értékesnek az éle-
tét, ameddig ura annak. Ezért sze-
retné halála ügyét is kezébe ragadni. 
A régi korokban a szégyentől, a 
meggyalázástól irtóztak inkább (lásd 
Saul „eutanáziás” kérését, I. Sám. 
31, 4). Krisztus Urunk viszont vállal-
ta a Golgota minden kínját, megaláz-
tatását, kiitta a keserű poharat.  A 
Bibliában a szenvedés az emberi 
élet velejárója, a hit harcának ré-
sze… ami nem azt jelenti, hogy nem 
kötelességünk lehetőségeink szerint 
enyhíteni a betegek fájdalmát. Vi-
szont amikor csak bizonyos mértékig 
sikerül ez, akkor is érvényesnek kell 
tekintenünk az igazságot: a szenve-
dés nem teszi értelmetlenné az éle-
tet, sőt különös „rendeltetése” van 
Isten kezében. „Íme, boldogoknak 
mondjuk a tűrni tudókat”. (Jak. 5, 
11.) Nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy a legelesettebb, legnagyobb 
gyötrelmek között vergődő ember is 
végső soron szeretetre vágyik. A ha-
mis jóság nevében nem ölhetjük 
meg, hiszen így elvetnénk az igazi 
szeretet, szolidaritás, az együttérzés 
lehetőségét.   
    A passzív eutanázia a megadható 

szakmai/orvosi segítség visszautasí-
tására vagy megszakítására vonat-
kozik abban az esetben, ha annak 
már nincs tényleges eredménye. 
Magától értetődő, hogy az előzőhöz 
képest egészen másról szól, attól 
lényegesen különbözik és világosan 
elkülöníthető. 
    A földi élet túlértékelése elvezet-
het az élet minden áron való meg-
hosszabbításának gyakorlatához. A 
fejlett, nyugati országokban egyre 
több szó esik a túlkezelés problémá-
járól. Mesterségesen, gépek segít-
ségével a légzés és a szívműködés 
életfunkciói hosszú ideig fenntartha-
tóak. Régebb ezek a betegek – 
többnyire családjuk körében – rövid 
idő alatt távoztak az élők sorából. A 
Szentírás tanítása szerint a halál 
hozzátartozik bűnös, de megváltott 
emberi mivoltunkhoz, és bár nem 
volt benne Isten eredeti tervében, 
mégis mindannyiunknak szembe kell 
néznünk a halál kikerülhetetlen té-
nyével. Elvégezett dolog, hogy az 
emberek egyszer meghaljanak 
(Zsid. 9, 27). Tudom, hogy itt megint 
határvonalakon egyensúlyozunk. 
Nyilvánvaló, ha valaki beteg, orvos-
hoz kell vinni, kezelni, testi-lelki 
szenvedéseit a legjobb gyógymó-
dokkal enyhíteni kell. Ám nem kell a 
beteg haldoklását minden eszközzel 
meghosszabbítani! A haldoklót tud-
nunk kell elengedni, nem magára 
hagyni, de hagyni méltósággal meg-
halni. Fölösleges „rendkívüli beavat-
kozásokkal” fenntartani haláltusáját. 
Ebben az esetben az orvos elsődle-
ges feladata a fájdalmak enyhítése, 
a hozzátartozóké pedig a szeretet-
teljes légkör biztosítása.  
    Ortotanázia: egy nem létező mű-
szó, ha előfordulna, helyes halált 
jelentene. Van-e ilyen?  
    Ha van, akkor mindenképpen Is-
ten örökkévaló kegyelmével, a meg-
halt és feltámadott Krisztusba vetett 
hittel és az együttérző emberi szere-
tettel áll összefüggésben. Az élet 
Isten ajándéka, ezért szent. Mivel 
Isten mindent megtett értünk, ezért 
nekünk is mindent meg kell tennünk 
egymásért, ugyanakkor megtanul-
nunk mindent átengedni Őneki. Fe-
lelősek vagyunk az élet, az Isten ké-
pét viselő beteg pártján állani, társ 
lenni a szenvedésben, de látnunk 
kell felelősségünk határait is: mert 
Ádámban mindnyájan meghalunk. 
És bátorítanunk, vigasztalnunk egy-
mást: Krisztusban mindnyájan meg-
eleveníttetünk.  
                                Domahidi Béla    

Néhány szó az eutanáziáról 



Mária és Márta magazin 9. 

    Emlékszel, milyen volt a halállal 
való első találkozásod? 
    Emlékszel, hogy mire gondoltál, 
mit éreztél, amikor először szembe-
sültél az elmúlás tényével?  
    Emlékszel, hogy milyen szavakkal 
próbálták elmondani a felnőttek, 
hogy az a valaki, akivel eddig na-
ponta találkoztál, nincs többé? Em-
lékszel, mit éreztél, amikor először 
jártál temetőben, amikor először lát-
tál sírkövet, rajta egy nevet, alatta 
pedig két, kötőjellel összekap-
csolt évszámot?  
    Valamikor kora gyermekko-
runkban történhetett, amikor 
meghalt valaki a családban vagy 
a szomszédban. Ekkor még olyan 
kicsik voltunk, hogy csak csodál-
kozni tudtunk a felnőttek riadal-
mán, kétségbeesésén, fájdalmán. 
Azóta sok idő eltelt, sokszor jár-
tunk temetőben, sokszor álltunk 
koporsó mellett. Azóta megtanul-
tuk a banális bölcsességet: az 
életben egyetlen biztos dolog 
van – a halál. A halál közeli isme-
rősünk lett, mégis életünk legna-
gyobb talánya maradt. Miért szü-
letünk, ha egyszer úgy is meg kell 
halnunk? Hogyan hal meg az em-
ber? Mi történik velünk a halál 
pillanatában? Mi lesz velünk a 
halál után? Megoldás-e a halál az 
élet megoldatlan nehézségeire? 
Egyidős kérdések ezek magával 
az emberrel, és valószínűleg a 
Föld utolsó embere is ezen me-
reng majd el.  
 

Hogyan hal meg az ember? 
 

    Nem is olyan régen még termé-
szetes és gyakori volt, hogy egyetlen 
lakásban nemzedékek éltek együtt. 
Az unoka, vagy akár a dédunoka 
belenőtt egy olyan kis közösségbe, 
ahol szinte minden a többiek szeme 
előtt történt. Láthatta a nagyszülők 
öregedését, betegségét, és lassú 
sorvadását is. Tanúja lehetett annak, 
hogyan viselkedik ilyenkor a család: 
hogyan ápolják, szeretik a haldoklót. 
Ma, a külön élő családok többnyire 
telefonon kapják a hírt, ha elhunyt 
valaki, olykor úgy, hogy már hosszú 
évek óta nem is látták azt a család-
tagot. Egyre gyakoribb, hogy nem 
szerettei körében, hanem egy kórhá-
zi elfekvő magányában hal meg az 
ember. Szilágyi Domokos torokszorí-

tó versében (Takarják be nagyapát) 
egy fiatal lány a kórházi ágyon, egy 
magára hagyott, lemeztelenített 
öregemberben saját nagyapjára is-
mer. Miközben sírva kéri, hogy ta-
karja le valaki az elhunytat, csak az 
orvosok és nővérek érzéketlenségé-
vel és otromba tréfáival találkozik. A 
mai, még modernebb, tévé előtt fel-
cseperedő gyerek viszont naponta 
akár többször is láthat a képernyőn 

embereket, akik erőszakos halállal 
vesztik életüket. Megtörtént, hogy a 
nagyapa halálhírére izgatottan kér-
dezte a kisgyerek: Na, és ki lőtte le 
nagyapát? 
    Nem ritka jelenség sajnos az sem, 
hogy a tévéből, számítógépes játé-
kokból ellesett módszerekkel gyere-
kek ölnek meg gyerekeket, sőt oly-
kor felnőtteket is. A vizsgálat ilyen-
kor rendszerint kimutatja, hogy a kis 
gyilkosok maguk csodálkoznak a 
legjobban, hogy a leszúrt, agyonütött 
áldozat nem pattan úgy fel, mint 
ahogy azt a rajzfilmen vagy a lövöl-
dözős játékban látták…  
    Vajon nem olyan vészjelek ezek, 
amelyek figyelmeztetnek, hogy na-
gyon eltávolodtunk egymástól és ar-
ra intenek, hogy újra meg kell talál-
nunk az utat egymáshoz? Hogy tu-
datosan szembe kell néznünk az el-

múlás és a halál kérdésével? Hogy 
erről őszintén kell beszélnünk gyer-
mekinkkel is? 

  
Meghalok én is? 
 

    A kérdés annyira gyakori, hogy 
könyvcím is lett belőle. A fiatalságot, 
a külső szépséget és az erőt istenítő 
társadalmunkban nehéz elfogadni 
azt, hogy az évek elmúlnak és „vár 
rám a sír” (Jób 16, 23). Nem így volt 
ez az ősi társadalmakban. Tudato-
san készültek arra, hogy egyszer itt 

kell hagyni ezt a világot. Jézus 
szülőföldjén már a gyerekeknek 
is olyan bibliai igéket tanítottak 
meg, amellyel idejében segítették 
őket felkészülni a halára, és ame-
lyeket haláluk óráján elmondhat-
tak. Jézus keresztfán mondott 
utolsó szavaiban nemcsak ősi 
próféciák teljesednek be, hanem 
ennek, a halálra való tudatos fel-
készülésnek a jeleit is látjuk.         
            

Mi van a halál után?  
 
    Sokaknak a halál nem más, 
mint nagy fekete pont az élet 
mondatának a végén: a halállal 
mindennek vége szakad. Mások 
számára halál egy nagy kérdőjel: 
teljesen bizonytalan, hogy van-e 
még folytatás, és ha igen milyen 
az. Sokan hisznek abban, hogy a 
halál kettőspont: kell lennie vala-
milyen folytatásnak. Könyvtárnyi 
kötetek feszegetik ezt a kérdést. 
Az internet nagyjából 8 500 000 
olyan magyar nyelvű oldalt talál, 
ami ezzel a témával foglalkozik. 

Vajon a sokféle vélemény és elkép-
zelés közül melyik lehet az igazi? 
    Azért jó nekünk, mert mi nem va-
gyunk emberi véleményekre, puha-
tolózásokra és okoskodásokra utal-
va. Nekünk a Szentírásban Az be-
szél minderről, aki maga az Élet és a 
Szeretet. Tőle tudjuk meg, hogy az 
élet Istentől indul, és hozzá érkezik 
vissza. Tőle tanuljuk meg, hogy 
ezért kell tisztelnünk az életet. A má-
sokét és a magunkét is. Nem önma-
gunkat pusztítva, a halál eljövetelét 
siettetve, másoknak szenvedést 
okozva, hanem úgy számlálva nap-
jainkat, hogy bölcs szívhez jussunk 
(Zsolt. 90, 12). Nem rettegve, hanem 
belekapaszkodva Jézusnak abba az 
ígértébe, hogy odaát mindörökké 
vele leszünk.        
                                  
                                 Veress László 

Az ismeretlen halál 
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rólad kell írnom, a halálodról. Úgy 
elmentél. Nem tudok utánad nyúlni, 
inkább békén hagytalak, nem is 
szólítottalak eddig, csak most, elő-
ször jó másfél éve. Magam elé kép-
zellek, arcod, tested, ruháid, han-
god és mozdulataid. Eszembe jut 
ragaszkodásod és mindig megbo-
csátó szereteted. Az emléked fáj-
dalmasan élő, de te nem vagy élet-
ben. Nem itt. 
    Valahogy nagyon szeretnék sírni. 
Miért gondolom, hogy az inkább 
mutatná, továbbra is, mennyire hi-
ányzol? Nem tör rám a sírás. Általá-
ban nem. Egyszerűen csak tudom, 
hogy nem vagy. Nem itt.  
    Tudod, tegnap egy internetes 
naplón olvastam a következőt: „A 
gyász után nem lehet kevesebb, 
mint újjászületés. Minden gyász az 
újjászületést, a túlélő megújulását 
keresi és segíti elő. Ami elmúlt, nem 
jön vissza, a halál végleges, itt csak 
egy új élet(mód) segít, vagy szintén 
a halál jön, a gyászoló halála: nincs 
más kiút. Minden gyászban valójá-
ban ez dől el. Meghalok én is, utá-
namegyek, vagy új életem lesz.” 
Édesanyám, én élek, tanulom sze-
retni magam, férjem, gyermekeim, 
drága kicsi unokáid. Most sírhatnék. 
Konkrétan nem maradt más abból a 
vagány nagymamából, mint pár ne-
kik címzett sor, versek, óvások, kö-
zös fényképek, kisfilmek. Nem fog-
nak ismerni téged, aki vagy, aki vol-
tál. Nem itt. 

    Azt értettem most meg, hogy 
azért elég nekem a temetésed óta 
csak egy mély, lelket átfogó sóhaj, 
azért nincs bennem tartós kesergés 
utánad, azért nem gyászolok én lát-
ható módon, mert mi ketten együtt 
gyászoltunk el téged. Amikor még 
életben voltál. Itt. 
    Nemrég meghalt Joli mama, bizo-
nyára tudod... Melinda mesélte, 
hogy erősen élni akart, akkor is, 
amikor a szervezete már csak ideig-
óráig volt képes fenntartani őt. Ott-
honi környezetet biztosító kórházi 
osztályra került (Magyarországon 
Polcz Alaine vezetésével alakult 
meg a Magyar Hospice Alapítvány, 
a könyveit te is olvastad), naponta 
látogatták. A kezelőorvosa enge-
délyt adott számára, hogy hétvégén 
hazalátogasson a lányához, és ő 
ezt még a takarítónőnek is hálásan 
megköszönte. Közben az orvos Me-
lindának azt mondta, hogy próbálja 
meg elengedni az édesanyját, mert 
akkor Joli mama sem fog, vagy ke-
vesebbet fog szenvedni. Joli mama, 
Melinda, az orvos – mindenki tudta, 
hogy meg fog halni. Melinda mert 
kérdezni: Doktor úr, mit kell csinálni, 
hogy kell valakit elengedni? Rövid-
del a beszélgetés után, éppen egy 
bevásárlóközpontban tologatta a 
szekeret, és ott, gondolatban, elbú-
csúzott az édesanyjától. Meggyá-
szolta az élni ragaszkodó nagybete-
get. Rá két napra Joli mama légzé-
se csendesen leállt.  

    Mikor ezt elmeséltem 
Nagyanyónak (Joli mama 
a sógornője volt), eszébe 
juttattam a nagyapámat. 
Elhaló hangon villantott 
fel egy részletet az utolsó 
napokból. Nagyapám előtt 
szólni sem lehetett arról, 
hogy beteg, milyen beteg. 
Csak tette-vette magát, 
dohogott, ha egyre rosz-
szabbul volt, s te, kicsi 
Anya, türelmesen falaztál 
neki, miközben meggyőz-
ted őt, hogy szedje a 
megfelelő gyógyszereket. 
Te, Nagyanyó, nagy-
apám – mindenki tudta, 
hogy meg fog halni. Akkor 
nagyapám, amikor már 
csak pár órája volt hátra, 
megkérdezte Nagyanyót: 
Mária, te tudod, hogy én 

rákos vagyok? És ő azt felelte: Gyu-
szi, nekem nem mondtak semmit. 
Aztán végére ért nagymamám az 
emlékezésnek, és felém intézett 
még egy – sejteni vélem, őt mai na-
pig elbizonytalanító – kérdést: Hát 
hogy mondhattam volna meg neki? 
    Azt sajnálom, kicsi Anya, hogy 
nem olvastunk együtt Pál Ferenc 
atya írásaiból, aki tíz éve tart rend-
szeresen előadásokat fiataloknak 
és nemcsak. Önismeret, párkapcso-
lat, család, férfi-nő kapcsolat kérdé-
seit boncolgatják egy katolikus pap 
tolmácsolásában, aki mentálhigié-
nés szakemberként jártas a modern 
pszichológia fenti témákra vonatko-
zó szakirodalmában, és gyakorló 
lelkigondozóként konkrét esetekkel 
is színezi meglátásait. Tőle olvas-
tam a következőt: „Kihívtak egy hal-
doklóhoz. A családtagok kérték, vi-
gyem el neki a betegek kenetét. 
Mentem, és azt mondták, már esz-
méletlen, ezért is mertek hívni. De 
nem volt az. Huszonöt kiló volt, de 
amikor megszólítottam, felnézett 
rám. Elmondtam, hogy azért jöttem, 
hogy imádkozzunk, és a betegek 
kenetét feladjam. És akkor azt 
mondták a családtagok, hogy ne! 
Ez nem a megátalkodottság jele. 
Azt gondolom, itt egy hihetetlen 
sebzettségről van szó. A családtag-
ok ebben a pillanatban azt hitték, 
na, most aztán meg kell ennek hal-
nia, mert meglátja, hogy kijött hozzá 
a pap. Ugye, az ösztönös tiltakozás. 
Engem, a papot, csak akkor hívnak, 
ha eszméletlen a beteg, azért, hogy 
adjam fel a betegek szentségét, 
hogy erősödjön meg. Hát ez telje-
sen abszurd. Most is, kihívtak tíz 
nappal ezelőtt egy beteghez, aki 
azóta meg is halt. Azt kérték a gye-
rekei, hogy úgy adjam fel a betegek 
szentségét, hogy ne vegye észre. 
De ezt nem egyen kérték már tő-
lem... Hogy próbáljam úgy csinálni, 
hogy ne ijedjen meg. Jaj! Kérlek, 
akkor szóljatok, ha még tudok a be-
teg szerettetekkel beszélni, beszél-
getni, mert az utolsó pillanatig gaz-
dagodhatunk életünkben a találko-
zásaink által.” 
    Melinda megbékélt fájdalommal 
csodálkozott, hogy ötven évesen 
újat tapasztalt, amikor mert belépni 
a búcsú, az elengedés, a korai sira-
tó földjére. Nagyanyókám emlékeit 
inkább a remegés járja át, merem 
azt mondani, maga a félelem.  
    Kicsi Anya, betegségeddel három 
éven át küzdöttél. Az utolsóban 

Drága kicsi Anya, 

Juhász Gyula 

Consolatio 
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.  

Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 

Derűs szelíden és örök fehéren.  

Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként. 
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megadatott, hogy több időt töltsünk 
együtt. Akkor nagyon nehéz volt ér-
zelmileg nap mint nap megélni, hogy 
egyszerre kell a reményt is lángon 
tartanunk, és a pusztulást is számba 
vegyük. Tettük ezt többnyire Isten-
hez imádkozva, alázatosan könyö-
rögve, hogy ne csüggedjünk, ha re-
mélni szeretnénk, ne veszítsünk hi-
tet, ha csodás gyógyulásra várunk, 
és ne is szégyenkezzünk gondolata-
ink, érzéseink miatt, ha arról az idő-
ről beszélünk, amikor már nem le-
szel. Nem itt. 
    Sok zsoltárt olvastál, és Cseri Kál-
mán igehirdetéseit hallgattad szíve-
sen. Felkuporodtál a fotelba, betaka-
róztál, jegyzeteltél, aláhúztál a Bibli-
ában. Lehunytad szemed, és imád-
koztál. Egyszer kizárólag rám néztél, 
és összeszorított fogakkal azt mond-
tad, hogy a fenébe, de fáj itthagyni 
ezt a világot! Pár percig a tested is 
megfeszült, aztán mindketten feláll-
tunk, én nagyon átöleltelek, és azt 
mondtam neked, lassan, tagoltan, 
hogy ha meghalsz, kicsi Anya, én 
ígérem neked, arra fogok gondolni, 
hogy most találkozni fogsz Tamival, 

a kisfiaddal, és kérlek, mondd meg 
neki, hogy szeretem. Sokáig így szo-
rítottuk egymást. Aztán felébredt a 
kicsi Soma unokád, és kimentünk 
sétálni, turkálni, akár az igazi nők.  
    Amikor édesapám azt mondta, 
hogy ő nem foglalkozik azzal, hogy 
te meghalhatsz, ő csak arra kon-
centrál, hogy meg fogsz gyógyulni, 
és mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy segítségedre legyen, ami-
kor Anyó az utolsó két napon úgy 
fogadta a hírt, hogy kicsi Anya, te 
már nem leszel jobban, hanem hal-
dokolsz, mintha akkor hallotta volna 
először, hogy valami nincs rendben 
veled, amikor a húgod, nagynéném 
néma fájdalommal, szerető szófoga-
dással állt melletted, kicsi Anya, én 
tudtam, hogy te már olyan régóta 
próbálsz elbúcsúzni tőlünk. Elfogad-
ni a sorsodat, Isten hívását oda visz-
sza. Közben vádoltak a hangok a 
fejemben: ha már most gyászollak, 
szeretlek-e igazán? Ha már most 
készítem magam, és engedem, 
hogy te is készülj elmenni (mert ké-
szültél, igen, nagyon megtervezted, 
rendezgetted a fotókat, búcsúlevele-

ket írtál, hagyakoztál) szeretlek-e 
igazán? Ki szeret téged jobban? Ki 
szeret téged úgy, hogy jó legyen? 
Mindannyiunknak? 
    Drága kicsi Anya, késő van már, 
muszáj lefeküdnöm. Nem zavarlak 
tovább. Én itt, te ott. Vagyunk, most 
is, anya és lánya. Köszönöm, hogy 
elfogadtál, szerettél utolsó csepp 
véredig. Köszönöm, hogy megmutat-
tad nekem, hogyan lehet szépen, 
engedelmesen meghalni, átadni ma-
gad szenvedésnek, fájdalomnak, 
Isten kezéből fogadni azokat. És 
Neki sírni el minden bánatodat, azt, 
hogy le kell mondanod az élet 
örömeiről. És meghallani a hangját, 
hajnali órákban, rigófüttyben, nap-
sugárban, az élesen friss levegőben. 
Mindig szellőztettél... Köszönöm, 
hogy megkerested az üdvösség ka-
puját, és beléptél rajta. Várom, hogy 
találkozzunk. Isten engem úgy 
segéljen.  
                          Szeretlek,  Andi(ka) 
 
A szerző: Gergely Andrea, kolozsvá-
ri idegennyelv szakos tanár, két gyerek 
édesanyja. 

Mi a hospice? 
     
    A hospice a haldokló - elsősorban daganatos - bete-
gek humánus gondozását végző szolgálat. A hospice 
gondozás célja a betegek életminőségének javítása 
(testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi 
aktivitásuk támogatása), valamint a hozzátartozók segí-
tése a betegség és a gyász terheinek viselésében.        
A hospice politikailag és felekezetileg független szolgá-
lat, amely ingyenes segítséget nyújt a haldokló betegek-
nek és családtagjaiknak, függetlenül azok származásá-
tól, világnézetétől és anyagi helyzetétől.  
    A hospice gondozásban orvosok, nővérek, gyógytor-
nászok, pszichológusok, lelkészek, szociális munkások, 
dietetikusok és képzett önkéntes segítők vesznek részt. 
A munkacsoport tagjai így testi, lelki, szociális, és spiritu-
ális támaszt tudnak nyújtani.  
    A hospice szemlélet a halált az élet természetes ré-
szének tekinti. Ennek megfelelően elutasítja az eutaná-
zia alkalmazását, csakúgy, mint az élet mesterséges és 
gyötrelmes meghosszabbítását. A hospiceban dolgozók 
tapintatosan, de őszintén beszélnek gondozottaikkal be-
tegségükről és állapotukról.  
    A hospice gondozás történhet fekvőbeteg intézmé-
nyekben (szervezetileg önálló hospice otthonban, vagy 
egy kórház részét képező palliatív –  tünetkezelő – osz-
tályon), ambuláns formában (ún. nappali kórházban), 
vagy a beteg otthonában (házigondozás formájában). A 
fekvőbeteg intézmények családias berendezéssel kíván-
ják elősegíteni a beteg kényelmét, s lehetővé teszik a 
hozzátartozók ott tartózkodását is. Az intézményi ellátás 
általában rövid (legfeljebb néhány hetes) időtartamú, ezt 
követően a gondozás ambuláns formában, ill. a beteg 
otthonában folytatódik. A hospice munkatársai arra töre-

kednek, hogy a beteg utolsó időszakát hozzátartozói kö-
rében tölthesse.  
    2002-ben az Egészségügyi Világszervezet így defini-
álta a palliatív ellátást : „A palliatív ellátás olyan megkö-
zelítés, amely az életet megrövidítő betegség kísérő 
problémáitól szenvedő páciens és családja életminősé-
gét javítja azáltal, hogy megelőzi és csillapítja a szenve-
dést a fájdalom, a fizikai, pszicho-szociális és spirituális 
problémák meghatározásával, kifogástalan értékelésé-
vel és kezelésével. A palliatív gondozás: csillapítja a fáj-
dalmat és az egyéb kínzó tüneteket; az életet és a halált 
normális folyamatnak tartja; nem tesz semmit a halál 
megrövidítése és meghosszabbítása érdekében; integ-
rálja a betegellátásba a pszichológiai és spirituális té-
nyezőket; támogató rendszert kínál, hogy a beteg a le-
hető legaktívabban élhessen a halálig; támogató rend-
szert kínál a család számára a betegség ideje alatt és a 
gyász időszakában; alkalmazható a betegség korai stá-
diumában, az életet meghosszabbító terápiákkal – mint 
a kemoterápia és radioterápia – együtt, és magában fog-
lalja azokat a szükséges vizsgálatokat is, amelyek szük-
ségesek a kínzó klinikai komplikációk jobb megértésé-
hez és kezeléséhez."  
    A hospice és palliatív ellátás a terminális időszakra 
vonatkozik, mely néhány hónaptól akár csak napokra 
terjed és a haldoklási időszakkal fejeződik be. A betegek 
akkor kerülhetnek hospice gondozásba, amikor már 
kuratív kezelésben nem részesülhetnek. 
    A világ 100 országában több mint 8000 hospice mű-
ködik, Magyarországon az Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár jelenleg kb. 40 hospice szolgálatot finanszí-
roz, melyek 1995-ben megalapították a Magyar Hospice 
Egyesületet. Romániában hospice ellátást működtet az 
Erdélyi Református Egyházkerület diakóniai szolgálata, 
a római katolikus egyház Caritas beteggondozó szolgá-
lata, valamint alapítványok és egyesületek. 
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Péter Júlia lelkésznő Maros-
szentannán, egy 860 lelkes gyüle-
kezetben szolgál. Második képesí-
tése szerint mentálhigiénés szak-
ember, aki a vizsgadolgozatát a 
haldoklók lelkigondozásáról írta.  

 
    – Miért éppen ez a témája a dol-
gozatnak? 
    – Lelkipásztori szolgálatomban 
sok esettel találkozom. Az évek so-
rán egyre jobban megerősödött ben-
nem a felismerés, hogy nem lehet 
felületesen, vagy fölényesen kísérni 
a halál felé vezető úton a haldoklót: 
bibliai Igéket idézgetve, megtérésre 
felhívni, az utolsó ítélettel ijesztgetni. 
A szakirodalom figyelmeztet arra, 
hogy a másik világ és a halál utáni 
élet tudata félelmet válthat ki az em-
berből. Én nem megrémíteni szeret-
ném az embereket, hanem hirdetem, 
hogy Isten az élet Istene, ez az élet 
pedig örök. 
    – Amióta a születés és a halál, 
életünk két, meghatározó – nem tő-
lünk függő –  eseménye többnyire 
kórházi ágyon és nem a családi kör-
ben zajlik, azóta az emberek él-
ményszegények lettek. Tabutéma a 
halál az emberek körében? 
    – Minden ember tudja, hogy a 
vég, a halál, éppúgy része az éle-
tünknek, mint a születés. Ez az utol-
só élmény, amit beépítünk fejlődé-
sünkbe és ezáltal lesz teljessé min-
den. Mégsem merünk szembenézni 
sem a magunk halálával, sem a má-
sok haldoklásával. Három típusú 
ember van: az első úgy gondolja, 
hogyha nem foglalkozik a halállal, 
akkor az nem is létezik. Egy másik 
csoport tudja, ha születtünk, akkor 

meg is halunk, de nem sokat gondol-
kodik rajta. Végül vannak olyanok, 
akik tudják, hogy életük Istentől van, 
ennek a földi létnek van kezdete és 
lesz vége. De a halál az csak átme-
net abba az öröklétbe, amit Jézus 
megígért mindazoknak, akik hisznek 
Őbenne. 
    – Meg kell-e mondani a gyógyít-
hatatlan betegnek, hogy közeledik a 
végső óra? 
    – A legtöbb hozzátartozó nem 
mer erről beszélni. A beteg is érzi, 
hogy nem fog meggyógyulni, de ő 
sem beszél erről, azért, hogy ne 
szomorítsa a szeretteit. S akkor el-
kezdődik egy színjáték, amiben min-
denki kerüli az igazságot, és közben 
nem beszélnek olyan fontos dolgok-
ról, amelyek még elintézendők, kibe-
szélendők, amelyek könnyítenék az 
elválást. A betegnek el kell mondani 
az igazat, de nagyon körültekintően, 
megválasztva jól a pillanatot és csak 
akkor, ha az a haldokló állapotát 
nem súlyosbítja egy mély depresszi-
óval, melynek esetleges következ-
ménye az öngyilkosság lehet. 
    – Ki mondja meg az elkerülhetet-
lent? 
    – Legjobb, ha az orvos beszélget 
el a beteggel, és részletesen ismer-
tetné az állapotát, mire számítson, 
mi fog következni. Sajnos, orvosaink 
sincsenek erre felkészülve, bár az 
utóbbi években sokat változott a 
szemléletük ezen a téren. Az 1960-
as években létrejött egy új tudo-
mányág, a tanatológia, amely a halál 
és a haldoklás kérdésével foglalko-
zik. Három kiváló asszony munkája 
megtörte a tabut: Cicely Saunders, 
egy londoni kórházban bevezette a 
haldoklók szelíd ellátását; Kalkuttai 
Teréz anya, rendet alapított az indiai 
utcákról összeszedett haldoklók 
gondozására, és Elisabeth Kübler-
Ross, svájci pszichiáter. Ez utóbbi 
fogalmazta meg: „A haldoklók azok, 
akiktől az élet igazi értékeit megta-
nuljuk, s ha a halál elfogadásának 
stádiumát el tudjuk  érni fiatalkorunk-
ban, akkor sokkal értelmesebb életet 
fogunk élni, s kis dolgokat is becsül-
ni fogunk, és más értékeink lesz-
nek.” 
    – A szakirodalom szerint a hal-
doklás folyamatában milyen szaka-
szokon mennek át a haldoklók? 
    – Elisabeth Kübler-Ross szerint öt 

szakasz különböztethető meg a hal-
doklás folyamatában: 1. A halál rea-
litásának tagadása, el nem hivésé-
nek szakasza, amikor azt mondja a 
beteg, hogy „nem én, velem ez nem 
történhet meg!” 2. A harag, felhábo-
rodás, lázadás szakasza – „miért 
én?” 3. Alkudozás, időnyerés szaka-
sza, amikor a beteg „még egy kevés 
időt” kér. 4. A depresszió szakasza, 
amikor a beteg a fal felé fordul, nem 
akar látni senkit, mert „minden mind-
egy.” 5. Csöndes elfogadás szaka-
sza. Ebben az utolsó szakaszban 
jelen van a „viszont-tagadás csodá-
ja” amikor megérti, hogy az ember 
életre van teremtve, de elfogadja azt 
is, hogy az élethez hozzátartozik a 
halál. Ilyenkor lehet neki beszélni az 
örökéletről, az előző szakaszokban 
nincs még ráérve a lelke.  
Ezek a szakaszok nem törvény-
szerűek, hanem segítenek a haldok-
lók jobb megértésében. Előfordul, 
hogy a beteg átugorja, vagy megre-
ked valamelyiknél, esetleg megis-
métlődik bizonyos szakasz. Figyelni 
kell arra is, hogy a hozzátartozók 
éppúgy átmennek különböző lelki 
folyamatokon, de nem biztos, hogy a 
beteggel egyszerre és azonos sza-
kaszokon. Sokszor a beteg már 
menne, de a hozzátartozója minden-
áron életben akarja tartani, ezzel 
meghosszabbítja szenvedését.  
    – Mit tehetnek ilyenkor a hozzá-
tartozók? 
    – Legfontosabb ráhangolódni a 
beteg lelkiállapotára, szeretettel 
megérteni, még háborgásait, dühki-
töréseit is elfogadni. Nem szabad 
soha azt mondani: „Hivő ember nem 
háborog, nem kételkedik!” Nem filo-
zófiai, vagy teológiai előadásokat 
kell tartani a betegnek, hanem sok-
szor csak csendben jelen lenni, 
meghallgatni, amit hagyatkozik, ko-
molyan venni kéréseit. Hagyni, ha 
beszélni akar, de azt is, ha nem 
akar. Mélységes empátiára, megér-
tésre van szüksége a hozzátartozók-
nak, hogy végigkísérjék szerettüket 
e fájdalmas úton. A betegágy mellett 
nagyon fontos a „non verbális” kom-
munikáció – nem szavak általi be-
szélgetés – amikor egy simogatás, 
kézfogás jelenthet mindent. 
    – A haldokló kisérése sokszor 
erőn felüli feladatnak bizonyul. Kér-
nek-e segítséget lelkésztől, szakem-

Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak 



Mária és Márta magazin 13. 

bertől a hozzátartozók? 
    – Sokszor megkeresnek, és 
igyekszem segíteni. Meglátogatom, 
lelkileg támogatom a beteget és hoz-
zátartozót egyaránt. Van aki úrva-
csorát adni hív a beteghez. Ilyenkor 
először megkeresem a beteget, s 
csak akkor osztom ki a szent jegye-
ket, ha a beteg tudatánál van, ő ma-
ga kéri és valamilyen módon – ver-
bálisan vagy mozdulattal – válaszol-
ni tud a feltett kérdésekre. A betegre 
ráerőltetni semmit sem szabad, még 

az úrvacsorát sem, ha ő maga nem 
kéri, nem fogadja. Tiszteletben kell 
tartanunk az akaratát azzal is, hogy 
megkérdezzük, fogad-e látogatót, 
bejelentett időben megyünk, nem 
élünk vissza idejével, türelmével. 
Olyan is előfordul, hogy nem fogad 
látogatót, főleg az említett 4-ik sza-
kaszban. 
    Kezdő lelkészként az foglalkozta-
tott, hogy mit mondjak a betegnek. 
Megtanultam „beszélni”. Később rá-
jöttem, fontos, hogy megtanuljak     

hallgatni, meghallgatni, megérteni, 
elfogadni a szenvedő embert. Vége-
zetül szeretném azt az igét idézni, 
amely számomra a legnagyobb vi-
gasztalás minden fájdalomban. Tu-
dom, hogy van egy ország ahol „az 
Isten eltöröl minden könnyet az ő 
szemeikről, és halál nem lesz többé; 
sem gyász, sem kiáltás, sem fájda-
lom nem lesz többé” (Jel. 21, 4). 
                                                                                              
                                 Borsos Melinda 
 

Szeretteinek halála minden ember számára fájdalmas, 
testet-lelket próbáló esemény, melynek feldolgozása 
hónapokig, akár évekig is eltarthat. Ezt a gyászmunkát, 
amelyben elődeinknek segítségükre voltak a különféle 
rítusok és szokások, ma egyáltalán nem könnyíti meg az 
az életszemlélet, amelyben az elmúlásról szinte nem is 
veszünk tudomást, mert mindig, minden helyzetben 
erősnek, fiatalnak és boldognak illik lenni. Dédapáink és 
dédanyáink még tudták, hogy a ravatalozásnak, a vir-
rasztásnak, a temetésnek és az azt követő gyásznak is 
meg kell adni a módját – nem csak az elhunytat megil-
lető tisztesség miatt, hanem azért is, hogy elterelődjenek 
a kínzó gondolatok, és a múló idővel bennünk is múljon, 
csendesedjen a fájdalom. A halállal és temetéssel 
kapcsolatos szokások vallásonként és vidékenként vál-
toznak, az egyetlenegy közös dolog bennük, hogy a földi 
létet átmenetinek tartják, és az elhunyt túlvilági üd-
vözülésében reménykednek. 
 

Letakart tükrök, megállított órák  
     
     Az európai keresztény kultúrkörben a halált még a 
huszadik század közepén is az élet természetes vele-
járójaként kezelték Életükben készültek rá az emberek, 
bekövetkezte után a hozzátartozók annak rendje és 

módja szerint vettek végső búcsút az elhunyttól, a te-
metés után pedig rendszeresen megemlékeztek róla. 
Polcz Alaine tanatológus, a téma kutatója szerint a ma-
gyarlakta vidékeken régen mindenhol otthon ravataloz-
ták fel a halottat; ma ezt a hagyományt már csak a 
kisebb falvakban őrzik. „Az elhunyt szemét közvetlenül a 
halál beállta után közeli hozzátartozója zárta le, néhol 
pénzérmét is tettek a szemhéjakra – nem csupán ne-
hezékként, hanem a régi római szokás folytatásaként is, 
ahol a lelkeket a túlvilágra szállító ladikosnak, Kháron-
nak szánt fizetség volt ez a pénz. Mielőtt beállt volna a 
hullamerevség, szorosan felkötötték a halott állát, 
ezután pedig a család legidősebb tagja vagy azok, akik 
ezt a községben végezni szokták, megmosdatták és 
felöltöztették a holttestet. A mosdóvizet a ház mögött 
öntötték ki, az agyag mosdótálat összetörték, és a 
cserepeket a kertben egy fa alatt ásták el. Harisnyát 
vagy zoknit mindig húztak az elhunyt lábára, néhol cipőt 
is, az ortodox keresztyének pedig még egy pár 
váltócipőt is helyeznek a koporsóba. Eleink még életük-
ben előkészítették azt a ruhát, amelyben majd eltemetik 
őket, az idős emberek ma is gondolnak erre, sőt sokan a 
szemfedőt és a koporsót is megvásárolják. A koporsóba 
fektetett halottat a tisztaszobában ravatalozták fel, fejjel 
az ablak, lábbal az ajtó felé, kezébe a katolikusok 

rózsafüzér t ,  a  protestánsok 
imakönyvet tettek. Az ablakokat 
sötét függönnyel vonták be, a tük-
röket az egész házban letakarták, 
az órákat pedig megállították. Erdé-
lyben, Kalotaszeg környékén a 
halottas háznál az összes függönyt 
és terítőt fekete-fehér mintásra 
cserélik, néhol a kapu elé is 
kitesznek egy gyertyát, hogy 
jelezzék az arra járóknak: halott van 
a háznál. A temetést általában a 
halál beállta után három nappal tart-
ják, addig naponta meghúzzák a 
harangot az elhunytért – a faluból 
származó, máshol elhunyt szemé-
lyért is –, és virrasztanak a ravatal-
nál. Ilyenkor a hozzátartozók, 
barátok váltják egymást a koporsó 
mellett, és imádkoznak.  
 

Temetés és gyász a Kárpát-medencében 



Ünnepelt a szőkefalvi Nőszövetség 
és gyülekezet 

 
    Hálaadó istentisztelet keretében emlékezett meg a szőkefal-
vi gyülekezet nagy patrónájáról, báró Rottenthal Heinrichné 
született Wesselényi Margitról, születésének 150-ik évforduló-
ján és emléktáblát helyezett el a templom falán.      
    Nagy Ilona tiszteletes asszony ismertette a bárónő egyházá-
ért végzett szolgálatát. A gyülekezet 1909-ben új templomot 
épített, és ő állta a teljes költség egyharmadát. Ezen kívül a 
sajátjából területet adományozott a református gyülekezetnek 
egyházi iskola alapítása céljából. Mindezekért, a szőkefalvi Nő-
szövetség úgy döntött 2001-ben, hogy felveszi a br. Wesselé-
nyi Margit Nőszövetség nevet és zászlót is készített a követke-
ző felirattal: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Ő gondot 
visel rátok.” 
    Tatár Anna szolokmai lelkésznő, a Küküllői Egyházmegye 
Nőszövetségének elnöke, a Közép-Erdélyi Régió elnöke hirdet-
te az Igét. Hangsúlyozta, hogy szolgálatunk azért lehetséges, 
mert az Úr Jézus áll a középpontban, Őróla kell bizonyságot 
tennünk életünk minden területén. Munkánk nem hiábavaló, 
mert Jézus legyőzte a halált és a bűnt és az Ő dicsőségét adta 
nekünk.  
    Az emléktáblát Takács Malvin mikefalvi lelkésznő áldotta 
meg. Nagy Ilona tiszteletes asszony vezetésével énekelt a kó-
rus és Túrmezei Erzsébet Megtaláltuk című versét Nagy Eszter 
szavalta. A tiszteletes asszony végül üdvözölte Borsos Melin-
dát, az Erdélyi Református Nőszövetség alelnökét és Csáki 
Józsefné Páter Gyöngyvért az Erdélyi Református Nőszövet-
ség jegyzőjét, akik köszöntötték is a gyülekezetet.     
    Áldás és a himnusz eléneklése előtt a gyülekezet lelkipász-
tora Nagy Ferenc tartott megemlékező beszédet. Ez után a 
gyülekezet megkoszorúzta a bárónő sírját. Az együttlét közös 
ebéddel zárult. Öröm volt látni a szőkefalvi nőszövetség szép 
szolgálatát, áldásos munkáját. 
                                                Csáki Józsefné Páter Gyöngyvér 
   

* Az Erdélyi Református Nőszövet-
ség támogatásával újabb képzést 
tartott a proMissio Egyesület 
Kalotaszentkirályon, 2011. augusz-
tus 22-25 között. A négynapos prog-
ramra Kolozsvárról, Kalotaszegről 
és Nagyenyedről érkeztek asszo-

nyok, akik  áhítatokon, önismereti -, közösségfejlesztő előadá-
sokon, műhelymunkán, kiránduláson vettek részt.  

*  A proMissio Egyesület az idén is jelen volt a marosvásárhe-
lyi Félsziget Fesztiválon. A  Félsziget Parkban levő proMissio 
sátor idei legfőbb programpontja a Kaláka – építsünk együtt 
nevet viselte. Az Önkéntesség Éve jegyében olyan tevékeny-
ségeket szerveztek, melyek a közös összefogás fontosságát 
hangsúlyozták. Ezen kívül a program részét képezték a keresz-
tyén szimbólumokat megjelenítő kézműves tevékenységek: 
pólófestés, kerámia dekupázs, óriás puzzle kirakás, bibliai kvíz.  

* A Kárpát-medencei imanap (december 5.) előkészítő konfe-
renciáját 2011. szeptember 22-25 között tartják Beregszászon. 
Ezen az alkalmon a Kárpát-medence 11 magyar református 
egyházkerületének nőszövetségi vezetői vesznek részt. A ta-
nácskozások mellett a házigazdák bemutatják a kárpátaljai ma-
gyar reformátusok egyházi életét, múltját, jelenét. A résztvevők 
megtekintik a vidék természeti szépségeit is. Az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület Nőszövetségét Gede Ildikó elnök és Bor-
sos Melinda alelnök képviselik.  

        Mária és Márta magazin 14. 

HÍREK  

Végtisztesség és emlékezés  
     
    A temetési menet a koporsó beszegelése után 
a halottas házból indul a templomba, ahol a por-
tikusba teszik a – Szent Mihály lovára helyezett – 
koporsót, és istentisztelet keretében vesznek 
végső búcsút az elhunyttól. Maga a temetési 
szertartás már a sírnál zajlik, a szokásos imák és 
éneklések után a koporsót leeresztik a sírba, a 
legközelebbi családtagok egy-egy marék földet 
dobnak rá, majd elföldelik. A férfiak mindig 
fedetlen fővel állnak a sírnál, a nők viszont fekete 
fejkendőt vagy kalapot viselnek. Erdélyben már a 
temetőkapuban is megkínálják kaláccsal és 
pálinkával azokat, akik részt vettek a temetésen, 
máshol csak a halotti tor szokásos. Ezt régebben 
az elhunyt házában tartották, de az ételeket min-
dig a szomszédok készítették. Sok helyen a te-
metésről hazaérkező hozzátartozók közül valaki 
bekiáltja az ablakon a halott nevét, és rákérdez, 
otthon van-e az illető. A válasz mindig az, hogy 
nincs otthon, ezzel a gyászolók megbizonyosod-
nak afelől, hogy halottjuk békében nyugszik a 
temetőben. Az elhunyt lelki békéje végett a te-
metés után egy hónapig nem való nevetve em-
legetni őt – ez alól kivétel a halotti tor – és boly-
gatni a személyes tárgyait. Erősen hagyomány-
őrző vidékeken az elhunyt kalapját vagy kendőjét 
a temetést követő napon kiviszik a temetőbe, és 
a fejfára teszik – jelezve, hogy már nem várják 
haza. A kötelező gyász ideje a legközelebbi 
hozzátartozók számára általában egy év, anya a 
gyermekét vagy özvegy a férjét öt évig szokta 
gyászolni, és van, aki élete végéig nem veti le a 
fekete gyászruhát. A katolikus egyházban ál-
talában hét nappal, egy hónappal és fél évvel a 
temetés után tartanak megemlékező gyászmisét, 
utána pedig minden évben a temetési évforduló 
napján. Az elhunyt ruháit és személyes tárgyait 
egy hónappal a temetés után szokták szétosz-
tani, régen pontosan meghatározott rendje volt 
annak, ki mit kapott. Az ortodox keresztyének a 
temetés utáni napon asztalt terítenek a sírnál, és 
ott lakomáznak, a maradékot pedig otthagyják – 
ezt általában a koldusok viszik el. Romániában a 
temetés után hat nappal, hat héttel, hat hónappal 
és hat évvel is pománát ad a legközelebbi 
hozzátartozó egy szegény embernek, vagyis az 
elhunyt kedvenc eledelét ajándékozza neki 
edényestül. A temetést követő szokások mind 
azt sugallták, hogy az elhunyt nem tűnt el az 
életünkből teljesen, és ezáltal a gyász feldol-
gozását is segítették. A csendes, méltóságteljes 
emlékezést szolgálja a katolikus és ortodox 
keresztyén egyházban a halottak napi 
gyertyagyújtás is – ilyenkor a világ minden tájáról 
szeretteik sírjához zarándokolnak az emberek, 
mert a keresztyén kultúrkörben nemcsak a ha-
rangszó, a néma sírhant is hazahív.  
                                                                                                                                      
                                                        Vrabec Mária 
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    Mert szoktak telefonálni, hogy el-
mondják, hogy el kell költözni.  
Messzire? – kérdezi két és fél éves 
kisfiam, akinek azt próbáltam meg-
magyarázni, hogy miért potyognak a 
könnyeim, és miért nem láthatja töb-
bet nagymamáját, aki születése óta 
minden nap vele volt. Igen, messzi-
re, és onnan nem tud többet vissza-
jönni. Soha? Soha.  
    Ez a soha igen sok volt Bencé-
nek, aki azután még hosszú hónapo-
kig, főként esténként lefekvés előtt 
rákérdezett: Márta mama most lát 
bennünket? Nem tud visszajönni, 
hogy legalább még egyszer megölel-
jük? Annyira hiányzik, vajon én is 
hiányzom neki? Biztos fogunk talál-
kozni vele és akkor megismer en-
gem, akkor is, ha megnőttem? Aki-
nek feltették ezeket a kérdéseket, 
különösen kisgyerekek, az tudhatja, 
hogy milyen nehéz érthető és elfo-
gadható választ adni ezekre. Olyant, 
amit a kisgyerek megért, és ami beil-
leszkedik mindabba, amit addig hal-
lott az életről és a halálról. Az an-
gyalok telefonálnak ötlet, hiszem, 
hogy fentről kapott segítség nyomán 
jutott eszembe és ezzel valamelyest 
át tudtam hidalni a szeretet nagyma-

ma eltűnését. Hiba azt hinni, hogy 
jobb elhallgatni a gyermek előtt, ha 
haláleset történt a családban. Hi-
szen a gyerek, jobban, mint gondol-
nánk, megérzi azt a mérhetetlen fáj-
dalmat, amit szeretteink, családta-
gunk elvesztése okoz. Arra is na-
gyon jól ráérez, ha nem mondunk 
igazat, ha megpróbálunk arra a kér-
désre, hogy hol van az elhunyt csa-
ládtag, össze-vissza mindenfélét ki 
találni és azzal nyugtatgatni. És ne-
kik is, akárcsak nekünk idő kell, 
hogy feldolgozzák a fájdalmat, és 
hogy a maguk módján gyászoljanak. 
    Meglepő és néha kicsit ijesztő volt 
az azóta eltelt majdnem három év-
ben látni, hogy Bence hogyan tér 
vissza, a legváratlanabb pillanatok-
ban a halál témára. Nemrég egy 
nagy üzlet parkolójában kérdezte 
meg, hogy ha a gyerekek halnak 
meg, akkor ők a mennyben is gyere-
kek lesznek? És milyen testük lesz? 
Amíg mi a válaszon gondolkoztunk, 
ő maga találta meg a választ. Hát 
olyan testük lesz, mint Istennek. De 
rákérdezett már arra is, hogy miért 
viszünk virágot a temetőbe, ha az, 
akit szerettünk a mennyben, van és 
nincs a földben. Mert ez a hely, ahol 

emlékezünk, mondtam és reméltem, 
hogy nem jön az újabb kérdés.  
    Egy nagyon fontos dolgot tanul-
tam meg az elmúlt évek során Ben-
cétől: a feltétel nélküli hitet. Hiszen ő 
mindent elhisz, amit mi mondunk 
neki (micsoda felelősség ez) és fel-
tétel nélkül elfogadja mindazt, amit a 
gyermekbibliából olvasunk, mesé-
lünk neki. Nem kételkedik abban, 
hogy van mennyország és Jézus ott 
nekünk is helyet készít. Hogy meny-
nyire hiszi, és komolyan veszi mind-
azt, amit a mennyországról mesél-
tünk neki, jól példázza a tavaly nyá-
ron történt kis beszélgetésünk. Para-
dicsomot szedtünk és soroltuk, hogy 
kinek kell vigyünk belőle. A felsoro-
lás végén megállt és nagy komolyan 
rám nézett: Márta mamának nem 
kell? – kérdezte. Nem, mondtam, 
mert a mennyországban mindene 
megvan. Csokija is van, kérdezi a 
kis hamis. Igen, mondom, és kíván-
csian várom, hogy hova akar kilyu-
kadni. Hát, ha van csokija, akkor va-
jon nem dob le nekem egyet? – kér-
dezte és huncutul mosolyogva felné-
zett az égre.  
                                                                                                                 
                                      Simon Virág 

Amikor telefonálnak az angyalok 



Rejtvényünkben Jézus egyik drága ígé-
retét rejtettük el. „Ha a Fiú …” folytatás 
a vízszintes 1-ben és a függőleges 11-
ben. 
Vízszintes: 1. Az igevers első része, 11. 
Budapest melletti település, 12. Nagyon 
régi, 13. Létezett, 14. Orca, 15. Táplálék, 
17. Ételízesítő, 19. Oldat, 20. Van belőle: 
kifli, kalács, tészta egyaránt, 22. Kettős 
mássalhangzó, 23. Akta közepe! 24. Bom-
lik, 26. Szamosújvár melletti település, 28. 
Közlekedésre szolgál? 29. Cérna, kolbász 
mértéke, 30. Ízletes gyümölcsünk, 31. Táp-
lál, 32. Régi levegő, 33. Kecses termetű 
kérődző állat, 34. Puha fém, 36. Bibliai 
személy, aki nem látott halált, Isten ma-
gához vette (Zsid. 11), 38. Gála egynemű 
hangzói, 39. Zamat, 40. Vissza: ószövet-
ségi próféta, aki az égbe ragadtatott (II. 
Kir. 2), 42. Mutatószó, 43. Apró darabokra 
zúzza, 45. Teológiai tantárgy, 46. Lyuk, 47. Mint – né-
metül, 49. Áldásban részesít, 51. Jézus első tanítványa? 
Függőleges: 1. Bátorkodik, 2. Hiányos hecc, 3. Igás 
egynemű hangzói, 4. Kényelmesen jár, 5. Nagy tarisz-
nya, 6. Tág, 7. Népiesen: az sem, 8. Dicsőséges, 9. Koc-
káztatott érték, 10. Toló egynemű hangzói, 11. Az ige-
vers folytatása, 16. Bethániában a … Simon házánál 
történt Jézus megkenetése (Mt. 26), 18. Emez, 20. 
Vissza: szemét, 21. Noé nagyobbik fia (I. Móz. 7), 
23. A besztercei borvidék leghíresebb bora 
(névelővel), 25. Nyílászárót rögzít, 27. Határozórag, 
28. Ilyen kezelés is van, 30. Mutatószó, 31. Becézett 
Enikő, 33. Kedvelt gombafajtánk, 35. Nagyobb em-
beri közösség, 36. Léteztél, 37. Üres ház! 39. 
Gyógykenőcs, 41. Sérült lepke! 43. Szürkés haj, 44. 
Becézett Ilona, 46. Titokban figyel, 48. Végtelen el-
ső! 50. Azonos mássalhangzók, 52. Személyes név-
más, 53. Rigó Zoltán. 

Beküldendők: vízszintes 1. függőleges 11, és vízszin-
tes 36, 40. 
Gratulálunk minden rejtvényfejtőnek! Ezúttal Horváth Er-
zsébet marosludasi olvasónk részesül könyvjutalomban.  
Jutalmát átveheti a szerkesztőségben.   
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Kapros gombócleves 
Hozzávalók: 2 evőkanál olívaolaj, 1 fej hagyma, 2 
db sárgarépa, 30 dkg zöldbab, 50 dkg darált hús, 2 ge-
rezd fokhagyma, 1 tojás, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 1 
csapott, evőkanál szárított zöldségkeverék, 1 leveskoc-
ka, 1 kis pohár tejföl, 1 evőkanál liszt, 1 csokor kapor, 
ecet, só, bors. 
Elkészítés: A darált húshoz hozzákeverjük a tojást, a sót, 
a borsot, a reszelt fokhagymát, a zöldségkeveréket és 
annyi morzsát, hogy formázható masszát kapjunk. Kis 
gombócokat formálunk belőle. A hagymát apróra vágjuk, 
majd az olajon megpároljuk, ekkor rátesszük a szeletelt 
répát, és tovább pirítjuk. Felöntjük 2 liter vízzel, dobunk 
bele leveskockát, ízesítjük sóval, és hagyjuk felforr-
ni. Mikor felforrt, beletesszük a gombócokat, majd mikor 
újra felforr, a zöldbabot is hozzátesszük. Amikor minden 
megfőtt, liszttel elkevert tejföllel behabarjuk a levest.  
A kaprot felaprítjuk, és a levesbe szórjuk, majd ecettel 
ízlés szerint savanyítjuk. Rottyantunk egyet rajta és már 
tálalhatjuk is. 

Palóc oldalas 
Hozzávalók: 1 kg sertésoldalas, 75 dkg friss zöldbab, 1 
kis fej hagyma, 1 csapott evőkanál pirospaprika, 2 ge-
rezd fokhagyma, 1 evőkanál paradicsompüré, 1-2 
dl tejföl, só, őrölt bors, pirospaprika. 
Elkészítés: Az oldalast besózzuk, borsozzuk, egy kevés 
vizet aláöntve, időnként megforgatva puhára pároljuk, 
majd sütőbe tolva ropogós pirosra sütjük. A belőle kisült 
zsírból 2 evőkanálnyit kiveszünk, megpirítjuk benne az 
összevagdalt vöröshagymát, megszórjuk a pirospapriká-
val, ízesítjük az összezúzott fokhagymával, a paradi-
csompürével. Néhány evőkanálnyi vízzel, esetleg száraz 
fehérborral hígítjuk, beleadjuk a feldarabolt zöldbabot, 
puhára pároljuk. Amikor a bab megpuhult, összekeverjük 
a tejföllel, tűzálló tálba terítjük. A tetejére rakjuk feldara-
bolt, ropogósra sütött oldalast, előmelegített sütőben át-
forrósítjuk. 
 Frissen, melegen tálaljuk, tejfölt és friss, ropogós barna-
kenyeret kínálunk mellé. 
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Készítette: Zöld György 

KERESZTREJTVÉNY � 1 2 3 4 5 A 6 7 8 Í 9 10 � 

11             12       13     

14       15   16   17   18     E 
19     20       21   22     23   

24   25       26   27     28     

29         30         31       

32       33   34 35   36       37 

38     39     40   41       42   

G   43     44   45       46     

47 48     49   50   51   52   53   

� 
    A       O           

� 

 

 


