


 

   Mária és Márta magazin 2. 

    Kedves Olvasóink! 

  
   Öröm és hála van most szívemben, hogy együtt ün-
nepelhetjük a Mária és Márta Magazin megjelenésének 
10. évfordulóját. Amikor 2002 tavaszán megjelent a lap 
első száma, egy szerény, nyolcoldalas, hiánypótló kez-
deményezés volt. Akkor nem gondoltuk, hogy 10 év 
múlva itt állunk majd Önök előtt, és együtt ünnepelünk. 
De Isten ezt is megadta.  
    Azóta sok minden történt ezzel a lappal, változott a 
külseje, terjedelme, tartalma, nőtt a példányszáma, ter-
jesztési területe, nőt az érdeklődés iránta. 10 év alatt 
552 oldalon 130 ember írta és illusztrálta a magazint, 
több mint 3 ha (kb. 32390 m2) felületű papírmennyisé-
get használtunk fel a nyomtatásához, és folytathatnám 
a statisztikát azzal, hogy hány km-t utaztak munkatár-
saink anyagfelvételhez, hány órát ültek a számító- vagy 
írógép előtt, míg megírták a cikkeket, betördelték az 
anyagot, kijavították a mesterpéldányt. Voltak örömök 
és voltak nehézségek a szerkesztői munkában, de nem 
ez a  fontos. A szándék a fontos, amivel ez a lap útnak 
indult, és amit azóta is szeretne. Márai Sándort 
parafrazálva, e lap őszinte szeretne lenni, beszélni Is-
ten jelenlétéről és az ember sorsáról ebben a világban. 
Nem tanítani, okítani akar, csak elmondani, hogyan kell 
hinni, remélni, szeretni, szolgálni, enni, inni, ünnepelni, 
gyászolni, örülni, betegnek lenni és egészségesnek 
maradni, készülni a halálra és megbékélni az élettel.  
Nem dogmákról és hősökről akar beszélni, csak egy-
szerű példákkal szeretne felelni életünk kérdéseire.  
    Szükség van-e ilyen jellegű magazinokra? Kecskeméthy István teológiai professzor írta 1896-ban, több mint egy 
évszázaddal ezelőtt  Az intenzív keresztyén munkásság apológiája című publicisztikájában: „a vallásos iratoknak 
minden egyes példánya egy-egy buzgó káplán a pap mellett, többet segít neki szent munkájában, mint sok művészi-
es prédikáció.”  
    Azóta nagyon sok idő telt el, változott a társadalom, átalakultak az értékek, az igények, más lett a kifejezésmód. 
De az élete értelmét kereső ember számára a válaszok mindenkor ugyanazok. S mégha manapság nagyon kevesen 
olvasnak is, ugyanúgy szükség van keresztyén tartalmú iratokra, mint száz évvel ezelőtt. Ezt Önöktől tudom, akik 10 
éve kitartottak mellettünk és ösztönöztek bennünket a folytatásra. E nélkül a visszajelzés nélkül már rég elhalhatott 
volna ez a lap. Szívből köszönjük ezt Önöknek.  
    Azoknak, akik írják a lapot tudásuk véges, nem tökéletesek, sokszor tévednek, de hordoznak magukban valamit 
az Isten megtapasztalásából, hisznek a keresztyén értékekben, mernek beszélni róla. Szeretném ezt most megkö-
szönni nekik, mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a magazin létrejöttéhez, megjelenéséhez. Nevüket fel-
sorolni nem lehetetlen, de hosszú lenne.  Ezért most csak azokat említem, akik az évek során állandó munkatársa-
ink voltak és részt vettek a szerkesztésben: Czirmay Izabella és Czirmay Levente (gyerekoldal), Korondi Kinga 
(rovatszerkesztő), Nagy József Levente (irodalmi szerkesztő, kép- és olvasószerkesztő), Simon Virág 
(rovatszerkesztő), Székely Ferencz (tördelés), Tatár Irén (rovatszerkesztő) és nem utolsó sorban Zöld György, a ke-
resztrejtvény készítője. Köszönöm szépen! 
    Isten éltesse a Mária és Márta Magazint, Isten éltessen mindanyunkat!  
                                                                                                                                          Borsos Melinda, főszerkesztő 
 
(Elhangzott 2011. december 9-én, a Mária és Márta Magazin megjelenésének 10. évfordulójára rendezett ünnepségen.) 

       

Minden kedves olvasónknak  
áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 



Mária és Márta magazin 3. 

    Advent első vasárnapjával a keresztyénség belépett 
az úgynevezett ünnepes félévbe. Szentháromság vasár-
napjával zárul ez a félév. Ebben az időszakban az Úr 
Jézus életével és érettünk hozott áldozatával kapcsola-
tos ünnepeink a karácsony, böjtfő, virágvasárnap, nagy-
péntek, húsvét, mennybemenetel és pünkösd. 
    E jól ismert és fontos ünnepeket körülveszik a hétköz-
napok, amelyek közül a keresztyének a hétnek első nap-
ját, az Úr Jézus feltámadásának a napját, a vasárnapot 
ünnepnappá, istentiszteleti nappá emelték már nagyon 
korán (Ap. Csel. 20, 7; I. Kor. 16, 2). Mivel a vasárnap 
az Úr Jézus halálból való feltámadásának a napja, a ke-
resztyén egyház istentiszteletének központi mozzanata 
az ő feltámadására, erejére való emlékezés, annak ün-
neplése, abban való örvendezés, mert ez teszi ezt a na-
pot az Úr napjává. 
    Krisztus Urunk feltámadásában való hitünkkel és en-
nek vasárnapi megünneplésével teszünk bizonyságot 
arról, hogy az Ő testének tagjai vagyunk. Ettől nem lehet 
elszakadni egyetlen pillanatra sem, anélkül, hogy mély-
ségbe ne kerüljünk. 
    A választott nép életében a sabbat, a nyugalom, az 
ünnep az azt megelőző estével elkezdődött (a kará-
csony is a szentestével veszi kezdetét). Az ünnepléssel, 
egy más világot, Isten világát engedjük beragyogni az 
életünkbe, amely élet ebben a nyugalomban fellélegzik 
és megerősödik. Nemcsak az ember és Isten pihen, ha-
nem vele a természet is. 
    Isten választott népének a szolgaság házából való 
kivonulására gondolva, azt mondhatjuk, hogy ünneplé-
sünkkel mintegy kivonulunk a terhes hétköznapok meg-
kötöttségéből, rövid időre elfordulunk a múlandótól, és 
az ünnepen mennyei erőt nyerünk az életre, gyógyulást 
fájdalmainkra. 
    Egy hasonlattal próbálom az ünneplésre buzdító igét 

elmélyíteni a kedves olvasókban. Divatba jött a félretett 
régi szép tárgyaknak az előkeresése, azokról a pornak, 
minden rárakodott dolognak az eltakarítása, a tárgyak 
eredeti szépségének és fényének a helyreállítása, és a 
legfontosabb helyre való elhelyezése. Ilyenszerűnek kell 
lennie keresztyén ünnepeinknek az életünkben. Lelkünk-
ben ünnepeinket a megfelelő helyre kell állítani. 
    Az egyházi félév ünnepei áldott lehetőségeket adnak 
az ünneplésünk megújulásához, megerősödéséhez. A 
keresztyén ünnepeink figyelmen kívül hagyásával, az 
ünneplésből való elmaradásunkkal a hétköznapiság, a 
szürkeség, az egykedvűség lehet úrrá rajtunk.   
    A gyülekezeti közösségben való ünnepléssel a ben-
nünk levő lehetőségek, a talentumok bontakoznak ki. Az 
élet nehéz kérdéseire megoldási lehetőségek nyílnak ki. 
Az együtt ünneplő közösség a tápláló talaj, a nevelő hely 
Krisztus követéséhez. Ehhez a közösséghez a hit a ve-
zetőm, ez köt szeretettel a gyülekezethez, mely Isten 
népe, ahol minden életkorúnak helye van.  
    Az ünnepnapnak a tartalmát és értelmét az istentisz-
telet adja meg. Az istentisztelet jelenti az ünnepnek a 
különlegességét, figyelmünket a mulandóságról az örök-
kévalóságra irányítja. Segít, hogy reménységünket min-
den földitől elfordítva egyedül a Szentháromság Istenbe 
vessük. Egyetlen elhangzó szó a könyvek Könyvéből, 
egyetlen közösen énekelt ének dallama, vagy szövege 
képes megváltoztatni „világomat”. Imádkozó és hívó 
szavamra Isten válasza: kegyelem néked és békesség. 
    Az áldás az utolsó szavak az istentiszteleten, amellyel 
szívemet megtöltve bocsát el Isten az ő tiszteletétől és 
egymástól, hogy Atyám számára és felebarátom számá-
ra én is áldás legyek és maradjak, ünnep legyen minden 
hétköznapom. 

                                                            
Székely József, ny. lelkipásztor 

A mennyei dicsőség földi ragyogása 
                           

 Ünnepeld, Juda, ünnepeidet! (Náhum 2, 1.) 

Pilinszky János 

A várakozás szentsége 
(részlet) 

 
   Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint 
vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk 
beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden egyéb súlyát és 
megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek – megszületvén Betlehemben – maga a teremtő 
Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején mi arra várakozunk és az után 
vágyhatunk: ami megtörtént, és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és 
várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből. 
   Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. 
Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök 
újszülöttként a karjai között tart. 
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    A parton ment a Sánta Hölgy. A 
Sánta Hölgynek zöld sapkája volt, 
puha bundacipőben lépkedett, elha-
ladt a sétány piros padjai előtt, a le-
begő víz mellett ment, beleolvadva a 
szemközti hegyek kék párájába. 
Vállát kicsit előrebiccentette egy-egy 
lépésnél, bal lábát pedig húzta maga 
után. Olyan kecses volt a mozgása, 
mint egy sebzett lábú kócsagnak. 
Minden reggel megjelent a parton, 
elment az ablakok üvegcsillogásai 
előtt, a hatalmas platánok téli szürke 
ágai alatt. Mint egy zene, halad, 
csöndesen, bicegő ütemre. Legtöbb-
ször egy kiflivéget evett, lassan a 
szájához emelte, nézett maga elé a 
földre meg néha a túlpart elvesző 
házaira.  
    A gyerekek nevették a Sánta Höl-
gyet. Elbújtak a Loreley fái mögé, a 
kis parkban.  
    – Nézd, jön a Sánta Hölgy – 
mondták, és elbújtak.  
    Kis bogyókat szedtek, és a 
mellvédről a zöld sapkára ejtegették. 
A Sánta Hölgy megállt, ijedten kap-
kodta föl a fejét a magasba, és türel-
metlen mozdulattal sodorta le a sap-
kájáról a bogyókat. „Mi lehet ez? – 
gondolta. – Talán valamelyik növény 
hullajtja még a magvait.” Aztán 
továbbhaladt a parton, bicegő lé-
pései egyenletes kis köröket írtak a 
nedves föld felé.  
    A gyerekek nem elégedtek meg 
ennyivel. Vonzotta őket a Sánta 
Hölgy figurája, mindig kiültek a Lo-
reley-park magasába, és várták.  
    – Ássunk neki gödröt – mond-
ták. – Csak egy kis gödröt, éppen itt 
a Loreley alatt. – Nagy nevetéssel 
készültek a gazságra. Kis gyerek-
lapáttal lyukat piszkáltak a földbe, 
azt vastagon befedték újságpapírral, 
és földet szórtak rá. Nem látszott 
semmi. Ők fölhúzódtak a mellvédre, 
és várták, hogy jön a Sánta Hölgy. 
Nagy messziről föl is tűnt imbolygó 
alakja, egy biccenés, egy lépés, egy 
biccenés, egy lépés. Kiflit tartott a 
jobb kezében, azt majszolta. Néha 
átnézett a túlsó partra, közeledett.  
    – Most figyeld majd. Mekkorát 
puffan! – röhögtek a fiúk. A Sánta 
Hölgy közeledett. Lassú léptekkel 
jött a gödör felé. Majszolta a kiflit. A 
gödör előtt megállt. Átnézett a túlsó 

partra, kicsit lejjebb ment a vízhez. 
Aztán folytatta az útját.  
    – Nézd! Kikerülte! – ordítottak a 
gyerekek. – Végig föl kell ásni a par-
tot! – Neki is álltak, és jó hosszan 
ástak egy kis árkot, ugyanígy lefed-
ték újságpapírral, gallyakkal és föld-
del. – Ne féljetek, most nem tudja 
kikerülni!  
    Megint fölmásztak a kis park 
mellvédjére, és várták, hogy jön. 
Jött. Messziről imbolygott az alakja, 

egyik kezében kis kiflivéget tartott. 
Egyet biccent, egyet lépett. Közele-
dett. Elért az árokig, megállt. Aztán 
hirtelen a park felé vette az útját, a 
kis lépcsőkön fölbaktatott. A gyere-
kek fölmásztak a fára, a Sánta Hölgy 
meg leült az egyik padra, ette a kifli-
jét, és nézte a szürke vizet. A késő 
őszi nap kisütött, levette zöld sap-
káját, haját igazgatta, kicsit süt-
kérezett, elfordult a túlsó part felé. 
Az egyik gyerek egy nagy bottal el-
halászta a sapkáját, a zöld sapka 
imbolygott, imbolygott a bot végén, 
aztán eltűnt a fenti ágak zeg-
zugában. A Sánta Hölgy soká nézte 
a vizet, aztán fölállt, és ment tovább, 
bicegett a kedves napsütésben. A 
gyerekek fejükre húzták a zöld sap-
kát, egymás kezéből kapkodták, be-
hasították, egészen elcincálták. 
Nagy nevetés töltötte be a parkot.  

    Másnap is várták a Sánta Höl-
gyet. Telt az idő, a Sánta Hölgy nem 
jött. A gyerekek tanakodtak, aztán 
elindultak arra, ahonnan a Sánta 
Hölgy előbukkant naponta. Kis 
mellékutcába értek, bekukucskáltak 
az ablakokon, nem találták. Aztán az 
egyik nagyon pici ablakba benéztek, 
és meglátták a Sánta Hölgyet. 
Egyedül ült a szobában a félhomály-
ban. Kis keze a karosszék támláján 
nyugodott, a tűzhelyen csöpp lábos-
ban leves főtt. A gyerekek elked-
vetlenedtek. Összedugták a fejüket, 
tanakodtak.  
Karácsony délutánján megint el-
mentek a házhoz, kukucskáltak. A 
Sánta Hölgy egyedül bicegett a kis 
szobában, a tűzhelyre egy kis lábost 
tett, s egy nagyon pirinyó karácsony-
fát díszített magának. Nem volt rajta 
csak két szaloncukor meg egy gyer-
tya.  
A gyerekek becsöngettek hozzá. 
Nagy sokára jött elő, halk bi-
cegéssel.  
    – Néni, kérem – mondta az egyik 
fiú, kezében tartva az új zöld sapkát, 
amit az egyik lány kötött azóta. – 
Találtuk ezt…  
    – Nem tudjuk, nem a nénié-e? 
Ilyen zöld sapka… – ügyetlenkedtek 
a gyerekek.  
    – Nézd! Az én sapkám! Hol 
találtátok meg?  
    – A parkban.  
    – Igen. Biztos ottfelejtettem. Jaj, 
de rendes gyerekek vagytok! 
Gyertek be… Nem is tudom, nem is 
tudom – bicegett ide-oda –, mit ad-
jak nektek? Itt van ez a két szalon-
cukor… – leakasztotta a cukrot, 
odaadta. – Majd, ha megint jöttök, 
veszek többet. De nekem nem kell. 
Majd gyertek megint.  
    A gyerekek szabadkoztak, aztán 
elmentek a sötétbe.  
    Másnap újra indult a Sánta hölgy, 
s ahogy becsukta az ajtót, látja, 
hogy az ablakpárkányon vékony 
papírba csomagolva egy óriáskifli 
fekszik. Nagyon megörült neki. 
Kezébe vette, és majszolni kezdte. 
Fölbukkant a víz mellett, imbolygó 
járással jött. Kezében egy hatalmas 
kiflivel, új zöld sapkával a fején.  
És minden vasárnap talált a párká-
nyon egy nagy kiflit. Ünnep volt, 
büszke léptekkel bicegett a partra, 
majszolta a kiflit, zöld sapkája 
világított a parton. A jó emberekre 
gondolt, akik miatt még érdemes 
élni.  

Gyurkovics Tibor 

A sánta hölgy 
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Az ideális ünnep 
 

    Szeretünk ünnepekre várni, kivételes napokra, mert 
reméljük, hogy akkor megtörténik, amire már egy ideje 
várunk. 
    Jó, ha már hetekkel előtte készülünk. Eleinte csak ter-
vezzük és várakozunk, hogy majd így meg amúgy lesz. 
Később, nem könnyen, de döntünk a meghívottak listá-
járól. A napok egyre mozgalmasabbá válnak, egyezte-
tünk telefonon és élőszóban, hogy ki mit vállal, egyálta-
lán jön-e és ha igen, mikor. Amint a terv készen áll, el-
kezdődik a tényleges készülődés. Az ünnepre sok min-
dent meg kell vásárolni, kellékek tucatjáról derül ki, hogy 
nincs, vagy már nem megfelelő. Aztán szép sorban 
mindegyiket megtaláljuk, lassan kezd körvonalazódni az 
ünnepi menü is. Még egy kis vita erről, egy kis vita arról, 
de a dolgok elsimulnak, hiszen ünnepre készülünk. Tud-
juk, hogy az ünnep csak akkor igazi, ha szeretettel ké-
szülünk rá. 
    Az ünnepi menü egy részét utolsó héten előkészítjük, 
gondosan ügyelünk arra, hogy csak kiváló alapanyagok-
ból készüljön, s talán egy új receptet is kipróbálunk. Köz-
ben elővesszük az ünnepi ruhát, ha kell, tisztítjuk, frissít-
jük. A vasalás is többet tart, mint máskor… Előző este a 
szokásosnál is gondosabban mosdunk, hosszabb ideig 
tart a hajszárítás, férfiaknál a borotválkozás.  
    Este még számot vetünk apró dolgainkkal is. Önvizs-
gálatot, bűnbánatot tartunk, talán megbocsátunk régi ha-
ragosunknak, talán jó cselekedetre határozzuk el ma-
gunkat. Lelkünk is megtisztul, ünneplőbe öltözik. 
    Időben fekszünk és reggel másképpen ébredünk. 
Még a Nap is másképpen süt le ránk, de a mosoly az 
ajkunkon minden bizonnyal ünnepi. Pontosan tudjuk, 
hogy mi az, amit még el kell intézni, majd ünneplőbe öl-
tözve elkezdődik az, amire hetek óta várunk. Délben 
szeretteink körében fogyasztjuk az ebédet. Még az is 
lehet, hogy külön erre az alkalomra virág is kerül az asz-
tal közepére. Végre egymásra figyelünk, és minőségi 
időt töltünk együtt.  
    Tudom, hogy ideális ez a kép. Hiszen annyi mindenen 
elbukhat a tökéletesre tervezett ünnep. Lehet, hogy a 
várakozás csendjét, a kevésbé értékes dolgok zajára 
cseréljük. Lehet, hogy tervezés közben, a vita hevében 
megbántjuk szeretteinket. Lehet, hogy a kellékek néme-
lyikét nem sikerül beszerezni. Alig merem leírni, de meg-
történhet, hogy az étel nem sikerül tökéletesre. Lehet, 
hogy terítéskor eltörik a kedvenc készlet egyik darabja.  
Megtörténhet az is, hogy az ünnep napjára, már annyira 
fáradtak vagyunk, hogy csak azt várjuk: járjon le. 
    Egy bizonyos, ha a készülődés és körülmények nem 
is pontosan olyanok, mint amilyenre elterveztük. Egyet-
len egy dolognak nem szabad megtörténnie: ne mulasz-
szuk el a számvetést és a lelkünk felkészítését az ün-
nepre. Ha elmulasztjuk, hiábavaló volt az ünnep, ha meg 
nem mulasztjuk el, akkor bármi is történjen, sikerülni fog 
örülni egymásnak és ünnepet teremteni. 

Korondi Kinga 

Szemlér Ferenc 

Karácsonyra 
 

Foszlik a fény, fogy a hő, 
közeledik az idő, 

meg kell már születned! 
Gyűlnek is a pásztorok, 

igazodik száz torok 
édes énekednek. 

 
Nem tudjuk, hogy merre fog 

jót jelentő csillagod 
rőt egünkre kelni. 

De a jászol barma vár 
s három keleti király 

készül útrakelni. 
 

Az alázott s a szegény 
sorsa sűrű éjjelén 

jöttöd után reszket. 
Nem lehet, hogy annyi test 

s lélek vágyát félrevesd 
és hogy ne szüless meg! 

 
Vérben, vasban nevedet 

rebegik a nemzetek, 
suttogják a népek. 

Vedd le róluk a sötét 
égető vasvesszejét, 
ahogy megígérted! 

 
Kezük még tán fegyveres, 

de a szemük jelt keres, 
jelt, ami segítsen. 

Ó, ne hadd csalódniok, 
szállj közéjük szép titok, 

gyermekarcú Isten! 
 

S mentsd meg, akit szeretünk, 
gyermekünk és kedvesünk, 

barátunk és vérünk. 
S ha majd Krisztus született 

áldd meg ősi szeretet, 
minden ellenségünk!  
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    A több mint harminc éves lelkészi 
szolgálatom alatt sokféle ünnepet, 
ünneplést láttam, értem meg, éltem 
át. Ebben az írásban a  régi ünne-
pek emlékét szeretném me-
gosztani az olvasókkal.                                                                                                    
    1977. augusztus 1-től let-
tem mező-köbölkúti lelkész. 
Az elszigetelt mezőségi 
település addig ismeretlen 
volt számomra. Soha nem 
hallottam róla, de ma már tu-
dom: Isten ajándéka volt ne-
kem. Ebben a gyüleke-zetben 
a többség számára életrends-
zerű volt az imád-kozzál és 
dolgozzál mennyei követel-
ménye. 
    A hétköznapok kemény, 
küzdelmes, kitartó munkája 
után mindig jöttek az ünnepi 
feltöltődés áldott alkalmai, 
melyeknek sajátos, utánoz-
hatatlan hangulatuk volt.  
A közönséges vasárnapokon 
is valami áldott békesség 
lengte be a falut. Valami 
páratlan csend és békés nyu-
galom. A zárt közösség e-
gészséges szemlélete miatt is 
nehéz volt megrontani, meg-
törni az ünnepet. Persze kivé-
telek akadtak, mint mindenütt, 
de ők voltak a kevesek. Tehe-
net befogni, kapálni, kaszálni 
megbotránkoztató dolog volt s így 
ettől tartózkodtak úgy a magyarok, 
mint a románok is. Az ünnep nemc-
sak munkaszüneti nap volt, ha-
nem  a hála, a közös örvendezés 
istentiszteleti alkalma is. 
    Felötlik előttem György bácsi 
szikár, egyenes alakja, aki a tanyán 
megetette, elrendezte súlyosan be-
teg feleségét, s a Nagyboroz-
da  alól  úgy indult el, hogy a több 
kilométeres út után idejében a 
templomban lehessen. És jöttek át a 
hegyen és erdőn a tanyasi asszo-
nyok gyermekeikkel együtt. És jött 
az oroszfáji dombok alól Gyuri bácsi, 
a hűséges presbiter fele-ségével 
úttalan útakon, fagyban és hőség-
ben, esőben és sárban egy emberei-
leg megmagyarázhatatlan kitar-
tással. Jöttek, mert a küzdelem elle-
nére is szívük tele volt hálával, mert 
szerették az Úrnak házát, s a gyüle-
kezetet, akikkel együtt ünne-peltek. 
És jöttek a Hideg utcából, a Puszta 

felől, a Bunából, a Felső utcából , 
valahogy úgy, ahogy Ady látta: „ifjak, 
vének... hálát adni a Magasság Iste-
nének“. 

    Mezőköbölkúton egészen különle-
ges ünnep volt a pünköst. A nagyhét 
utolsó délutánján, estefelé fiatal-
emberek, presbiterek az erdőre 
mentek, 5-6 méter magas egyenes, 
fiatal cserfákat hoztak. Alsó ágaiktól 
megtisztították, az úrasztalát körül-
vevő, és a kijáratok  felé elhelyezett 
templompadokra erősítették. Az ass-
zonyok pedig az általuk szőtt piros 
és fekete mintás ünnepi szőnyegek-
kel borították be a temp-lom 
padlóját. Az úrasztalára 6-7 abroszt, 
a szószékre ünnepi zöld teritőt tet-
tek. A hangulat leírhatatlan. Olyan 
volt az illat, a hangulat, mintha erdő-

ben lett volna az istentisztelet. 
Valami hasonlót élhettek át a zsidók 
is a lombsátor ünnepén. A szokás 
eredetét nem tudtam megfejteni. Az 
egykori tatárjárás, vagy az 1831. évi 
pünköst lenne a háttérben, amikor 
ledőlt a torony és az ünnepet a sza-
bad ég alatt tartották? Nem tud-

hatom. 
    A régi ünnepek kapcsán 
eszembe jut egy ifjúsági 
evangélizáció. Nyár volt, nagy 
dologidő. A szervezéskor 
erről megfeledkeztünk. A lelki 
élményt viszont meg szeret-
tük volna osztani a gyüle-
kezettel is, ezért estére ha-
rangoztunk. A templom tele 
lett. Jó két óra után, tudva, 
látva fáradtságukat el akar-
tam bocsátani a gyülekezetet, 
mire megszólalt Pista bácsi: 
Ne nyugtalankodjon, tisz-
teletes úr, mi itt nagyon jól 
pihenünk.  Felemelő ünneppé 
lett a hálaadás hét közepén 
is. 
    Külön kell írnom az ad-
venti-karácsonyi ünnepkörről. 
Advent első vasárnapjától a 
legények Rigó Ferenc bácsi 
kicsiny szalmafedeles házá-
ban gyűltek össze “kántát ta-
nulni”. Mezőköbölkút jelleg-
zetes karácsonyi kántája a 
“parancsolás”. Az  archaikus 
szövegű kánta, szép dal-
lamával, sok-sok hajlításával, 
hogy az méltóképpen legyen 

elénekelve, tanulást igényelt. Feri 
bácsi tudta legszebben énekelni, és 
szívesen tanította a jó hangú fiatalo-
kat. Mi őt már nem ismerhettük, de 
tanítványai énekében gyönyörköd-
hettünk. 
    Szenteste tartottuk a karácsonyi 
ünnepélyt. Időpontját mindig a vonat 
érkezéséhez igazítottuk. Kecseden 
volt az állomás. Oda érkeztek meg 
este fele Besztercéről a megyeszék-
helyen dolgozó köbölkútiak. A kb. 
egy órai gyaloglás után, többen nem 
is haza mentek, hanem egyenesen a 
templomba jöttek, s ott találkoztak 
családtagjaikkal is. Megható volt az 
idegenben élők ilyen ragaszkodása 
a templomhoz, a gyülekezethez. Ők 
Besztercén is számon tartották 
egymást, s volt úgy, hogy szerepet 
is tanultak, mellyel meglepték, 
megajándékozták az otthon élőket. 
A karácsonyi ünnepély egyszerre 
volt családi és gyülekezeti alkalom. 
A zsúfolásig megtelt templomban 

Ünnepi morzsák 

Élet ünnepnapok nélkül: 
hosszú út  

vendégfogadó nélkül. 
Démokritosz 
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nagyon mélyről szállt a karácsonyi 
ének, a Szívünk vígsággal ma bétölt, 
és a Csendes éj. 
    A templomi ünnepély után előbb a 
gyermekek, majd a felnőttek 
kantálása következett. Külön ki kell 
emelnem: a kantálás az ünnephez 
illő tisztelettel és áhítattal zajlott, 
aminek csúcsa a parancsolás elé-
neklése volt. A különösen szép, 
tiszta, csengő  női hangok és a fér-
fiak mély hangja visszhangzott a 
lankás völgyben a Horpos, a Füzes, 
a Selypes, a Gavána, a Meggyesél 
által koszorúzott békés falu fölött. 
Semmi zavaró zaj, semmi lárma 
nem törte meg a fel-felcsendülő 
éneket, csupán egy-egy szórványos 
kutyaugatás jelezte, hogy hol 
vagyunk. A magyarok a maguk 
rendje szerint, a románok  a saját 
hagyományukat őrizve békésen   ün-
nepeltek. Ott és akkor nagyon le-
hetett érezni, hogy a szeretet soha 
nem lehet kirekesztő, csak befo-
gadó. 
    Karácsony első napján a házas-
emberek és a legények külön-külön 
járultak az úrasztalához, ahogy a 

lányok és az asszonyok is tették. A 
betlehemesek játéka szintén szép 
színfoltja volt az ünnepnek. Betle-
hemessel csak fiúk jártak, hiszen az 
komoly fizikai próba is volt. Miután a 
gyülekezet faluban lévő családjait 
felkeresték, a nagy távolságra eső 
tanyákra is elmentek, ahol akkor 20-
25  református család élt. 
    A hegyen túli szórványba, Me-
zőújlakra az ünnep másod napján 
mentünk. Mindig gyalog, és mindig 
kísért a szolgálatos presbiter, neme-
gyszer feleségével, sőt gyermekeivel 
is. Karácsonykor mások is jöttek 
velünk megkántálni, köszönteni az 
újlaki árva testvéreket. Ők akkor 10-
15-en éltek az ősi templom árnyé-
kában. Mára tudomásom szerint 3-4-
en maradtak. 
    Lehet, hogy  ennyi év után, már 
nem is jut minden eszembe, de 
szerettem volna minden szépítgetés 
nélkül, valóságosan bemutatni egy 
mezőségi, zárt, magyar református 
közösség ünnepi  gyakorlatát, 
ünnepeinek hangulatát. 
    A régebbi ünnepekkel, ünnepl-
éssel kapcsolatban az én esetem-

ben is igaz, amit Petőfi szép versé-
ben így összegez: Szedegeti a sok 
szép emléket,/ Mint a méh a virágról 
a mézet. 
    Az ünnepekre való emlékezés 
teljes képéhez hozzátartoznának a 
fájdalmas mozzanatok is. Mezőségi 
szolgálatom rendjén ilyenben is volt 
részem, de az már nem a 
mezőköbölkúti-újlaki világ. Az már 
azokon túli terület. Egy más 
alkalommal, más összefüggésben 
talán ezekről is írok. 
    Most az ünnepek közeledtével jó 
nekünk tudni, hogy Isten a teremtett 
világ rendjébe, már az ember 
megteremtése előtt  “bekódolta” az 
ünnep ajándékát. A felelős munka 
emberi méltóságunkhoz tartozik. A 
fáradtságos munka a bűn következ-
ménye. Az advent-karácsonyi idő-
szakban oly sokféle ünneplési 
ajánlat érkezik el hozzánk. Ezek 
között sok-sok tetszetős, vonzó 
kínálat van. Boldog, aki Isten 
akarata szerint tud közösségben 
ünnepelni. 
                                   Zöld György 
 

Kosztolányi Dezső  

Ajándék 

    
    Arany virgácsot, vörös ördögöt és ezüst cukorkát 
veszek egy ötéves kisleánynak. A cukrászdában, ahol 
ezen az ünnepestén szorongok, velem együtt egész 
tömeg várakozik. Miniszteri tanácsos és kis pesztonka, 
grófné és vargainas egymás mellett. Mindegyik vásárolni 
akar, s adni, adni.  
    Nézegetem őket. Feltűnik, hogy milyen áhítatosak, 
boldogok valamennyien. Mintha az a szándék, hogy 
visznek valamit valakinek, máris kielégítette volna őket. 
Nem türelmetlenkednek, nem tolakszanak. Szemükben 
előre az ünnep lángja tündöklik föl, az öröm visszfénye. 
Belefeledkeznek az ácsorgásba. Senki se siet. Ott ál-
lanak a pogány-keresztény emlékek között, s szemlélik 
az évezredek során elcsenevészedett és megszelídült 
jelképeket, a kegyesen bearanyozott vesszőnyalábokat, 
a pokolvörös hártyapapírba csomagolt édességeket, 
melyek még a germán hitregéből maradtak itt, s földi 
létünk legnagyobb kérdéseire emlékeztetnek bennünket, 
a bűnre és bűnhődésre, az erényre és jutalomra. 
Tűnődve válogatnak közülük.    
    Gondolatban szeretnék elvinni az egész cukrászdát 
kedveseiknek. Ez a megindult és csöndes embercsoport 
egy másik embercsoportot idéz eszembe, az estélyi ru-
hás hölgyeket és frakkos urakat, akik előkelő kerti ün-
nepélyek tortákkal, pástétomokkal rakott asztalait ro-
hamozzák meg, hogy mennél előbb érkezzenek oda, 
mert ezek nem adni akarnak, hanem kapni, kapni.  
    Vajon melyik is a nagyobb boldogság? Az ősembert 

úgy képzeljük el, hogy ragadozó volt, s csak a birtoklás-
ban találta meg barbár örömét. De ez nyilván tévedés. 
Ma is ismerjük a vadnépeket, melyek hajlam, műveltség, 
lelkialkat tekintetében egy szinten mozognak a hajdani 
ősemberrel. Ezek pedig nem ilyenek. A kutatók, akik 
náluk jártak, azt vallják, hogy egyik legnagyobb – min-
dennapos –  szenvedélyük az ajándékozás. Így például 
a pápuák csak azért termesztik burgonyájukat, hogy 
odaadják másoknak. Gyűjtenek is kagylót, gyöngyöt, de 
hatalmukat nem a birtoklásban érzik, hanem az ada-
kozásban. Amint Roheim Géza elmésen és talpraeset-
ten mondja: „Apró ajándékokkal ingerlik egymást.” Tulaj-
donuk voltaképp mozgó holmi. Amijük van, azt ál-
landóan csereberélik. Kis ajándékot adnak, s titokban 
nagyobbat remélnek helyette: szeretetet.  
    Bizonyára mi is az ősemberek ivadékai vagyunk. 
Szeretünk kapni, de adni talán még inkább. Csak 
nagyon kevesen vannak, akik vérmérsékletük szerint 
teljesen beérik a kapás örömével. A kapás valaminek a 
beteljesülése és vége. Az adás azonban valaminek az 
ígérete és kezdete. Van-e olyan kincs és gazdagság, 
mely ne volna a maga valóságában siralmas sze-
génység ahhoz képest, amit csak remélünk?  
    Álmodozásomból a cukrász rezzent föl, aki az iránt 
érdeklődik, mit vásárolok. Megveszem az arany virgá-
csot, a vörös ördögöt és az ezüst cukorkát. De még min-
dig sokáig időzöm a cukrászdában. A többiek is, akik 
már csomagjukat ott szorongatják hónuk alatt. Élvezik a 
pillanatot. Ez az igazi ünnep. Amikor kimegyünk az 
utcára, szinte sajnáljuk azokat, akik csak kapni fognak.  

                                     
(Pesti Hírlap, 1935. december 8.) 
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    Az emberiség korszakalkotó talál-
mányainak sorában az elsők között 
szoktuk emlegetni a tűzgyújtás felfe-
dezését, a kereket, az állatok házia-
sítását és a növények termesztésbe 
vonását. Ezeknél azonban semmivel 
sem jelentéktelenebb az ünnep „fel-
találása", amely a szervezett közös-
ség megjelenésére utal. Az ünnep 
igen jellegzetes jegye egy közösség-
nek. 
    Minden kultúrában számon tartják 
az idő múlását, bár ennek mértéke 
és módja igen eltérő. Van, ahol csak 
a nappalok és éjszakák váltakozása 
jelzi ezt, másutt jól szerkesztett nap-
tárak segítenek, melyekben a 
pirosbetűs napok utalnak arra, hogy 
különböznek a többitől. Sokkal keve-
sebb van belőlük, és eltérő a jelle-
gük.  
    Az ünnep egyik jellemzője, hogy 
kitüntetett és pontosan meghatáro-
zott időtartamról van szó, mely alatt 
a mindennapokban szokatlan cse-
lekvés a természetes. A másik meg-
határozója, hogy ismert a kezdete és 
a vége. A legtöbbje egy adott napra 
esik, de vannak ettől eltérően, éven-
te más-más időpontban ismétlődő, 
mozgó ünnepek, amelyek az évi idő-
számítástól függnek (például a hús-
vét, amelynek időpontját a niceai zsi-
nat a tavaszi napéjegyenlőséget kö-
vető holdtölte utáni első vasárnapra 
helyezett).  
 
Az ünnepek típusai 
 
    Három csoportot különböztetünk 
meg, a karneválszerű, a történelmi 
eseményekhez kapcsolódó, és a 
vallási alapú kategóriákat.  

    A karneválszerű események rit-
kábban fordulnak elő a másik két 
típushoz képest, és funkciójukban is 
eltérőek. Ilyenek például a Katalin-
bál, Anna-bál, a farsang. Alapvetően 
a kikapcsolódást szolgálják. A febru-
árban megrendezett farsang idején 
az álarc leplez, a jelmez új személyi-
séget ad, a viselkedés ezáltal eltér a 
normálistól, a paródia kerül túlsúly-
ba. Tehát nem a vallási típusú ün-
nepségekhez soroljuk a farsangot, 
hisz nem ezen az alapon ünnepe-
lünk.  
    Megmaradt viszont a legnagyobb 
vallási ünnep, a karácsony és ennek 
rítusai. Erre készül az egész világ 
minden évben, már november elejé-
től fogva, amit a kereskedelem fel-
erősít. A karácsony jelképezi a meg-
váltó születését, a családok össze-
tartozását a Szent Család példájára. 
Az újszülöttre várakozás ünnepe az 
év utolsó hónapja, melyhez számta-
lan népszokás kapcsolódik. Jézus 
születése után a keresztyének meg-
ünneplik a krisztusi életút fontosabb 
állomásait: ezek adják az alapját a 
vallási ünnepségeknek. Többek közt 
Jézus megkeresztelése, bemutatása 
a templomban, az utolsó vacsora, 
szenvedése, halála és feltámadása 
Társadalmi, történelmi ünnepeink 
évfordulókhoz, főleg a magyarságtu-
dathoz, az emlékek ápolásához kö-
tődnek hazánkban. Régi korok és 
tettek elevenednek meg a társadalmi 
ünnepekkor felidézett hangulatban.  
 
Az ünnepek funkciói 
 
    „Az a tény, hogy minden kultúrá-
ban találkozunk ünnepekkel, arra 

enged következtetni, hogy azok 
meghatározott funkciókkal rendel-
keznek, éspedig olyan funkciókkal, 
amelyek nélkülözhetetlenek és sem-
mi mással nem helyettesíthetők" - 
írja Andor Csaba. Az ünnep stabili-
zál és növeli az összetartozás érzé-
sét. Ezt segíti elő egy csoportos 
program, a köznapoktól eltérő, ki-
kapcsolódást nyújtó cselekedet. 
    Gyakran beszélünk „ünnepélyes 
külsőségekről", "ünnepélyes kere-
tekről", ritkábban viszont az ünnep 
bensőségéről vagy tartalmáról. Igen-
is meg kell szabni a viseletet, az öl-
tözködési normákat, a mozgásteret, 
a viselkedést, csak így leszünk hűek 
az eljátszott, megidézett korhoz. 
Meg kell tanítani a társadalmat az 
ünnepi rítusokra, csak akkor visszük 
tovább az információt.  
 
Az ünnepek változása 
 
    Egyetlen emberöltő alatt is észre-
vehető, hogy változnak a szokások, 
hisz más-mást diktál a társadalom 
rendje. Bizonyos ünnepek előtérbe 
kerülnek, mások elfelejtődnek, kül-
földről is újabbak áramlanak az or-
szágba. Még szembetűnőbb viszont 
ez az átalakulás, ha ezer évekre te-
kintünk vissza.  
    Az ünnep üzenetek sora, felismer-
hető benne a közösség értékrendje, 
a tisztelet, a megbecsülés, a tradíció 
és az előretekintés jele is. Érdemes 
elgondolkodni azon, hogy a 21. szá-
zad világának és nekünk, magyarok-
nak milyenek az ünnepeink. 
 
                               Csernák Lívia 
 

Az ünnepek szerepe és előfordulása életünkben 

Jó, hogy ebben a rohanó világban vannak olyan alkalmak, amikor kicsit megáll-
hatunk, elmélyülhetünk. Az ünnep megszakítja a hétköznapok menetét. A vallá-
si ünnepek esetében ehhez hozzáadódik az elmélyülés és az ima ereje. Minden 

ünnep számvetés is egyben. Minden felértékelődik ilyenkor, amire várni, készül-
ni kell. S ezt nemcsak a felnőtt, hanem egy gyermek is megérzi. Ezért fontos, 
hogy a családokban lassan újra értéke van a régi hagyományoknak, újra élővé 

válnak a régi szokások. 
 

Mádl Dalma 
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    Nálunk minden egyes találkozás, 
együttlét, közösen eltöltött nap és 
idő: ünnep. Megpróbáljuk az egész 
esztendőt, illetve külön-külön min-
den egyes találkozást és alkalmat 
ajándékként és ünnepként szervezni 
és megélni – az igazi nagy keresz-
tyén ünnepekre való felkészülésünk 
mégis kiváltságosabb, mint az esz-
tendő egyéb napjai és rendezvényei. 
    A HIFA-Románia Egyesület egyik 
kimagasló vezérgondolata, alapelve 
és programja a Fraternitas mozga-
lomhoz való csatlakozás, mely elmé-
lyülést, ökuméniát valamint az isten-
hit egyre mélyebb megélését jelenti. 
Ezt a mozgalmat, valamint ennek 
rendezvényeit és vezérfonalát nem 
csak az ünnepek közeledtével pró-
báljuk magunk elé állítani, hanem 
mindennapi munkánkban is.  
    Adventet – a nagy várakozás idő-
szakát – a programok és közös 
együttlétek megszervezésével, az 
adventi koszorúk kellékeinek beszer-
zésével töltjük. Majd advent első va-
sárnapját megelőző szombaton – 
közösen, mintegy kalákában – éne-
kelve, beszélgetve, örülve egymás 
közelségének, összeállítjuk a koszo-
rúkat, amiket el is adunk advent első 
vasárnapján. 
    Ettől az időponttól veszi kezdetét 
a majd négy hétig tartó lelki felké-
szülés a legszentebb és legmélyebb 

ünnepre, a karácsonyra. Van lelki 
napunk, meghívott lelkészekkel, elő-
adókkal, akik óriási segítséget nyúj-
tanak nekünk a megtisztuláshoz, el-
mélyüléshez, valamint az ünnepre 
való felemelkedéshez tett egyéni és 
közös útjainkon. Ha már közös a 
múltunk, minden bizonnyal egy lesz 
a jövőnk is… 
    A mindenki személyes karácso-
nya után következő programunk a 
szilveszteri készülődés. Az igények, 
szokások, vágyak és egyéni vala-
mint csoportszükségletek figyelembe 
vételével megszervezzük az eszten-
dő utolsó napjának a közös ünneplé-
sét, amelyet egyben egy új és közös 
kezdetnek is tekintünk, hiszen az új 
év első órái is együtt töltjük. 
    Közös erővel és tervekkel zárjuk 
együttlétekben nagyon gazdag éve-
inket, mert munkánkat nemcsak az 
teszi eredményessé, hogy együtt 
töltődünk fel, hanem ha képesek va-
gyunk együtt is lemerülni, majd újra 
kezdeni ünnepeket, és szürke hét-
köznapokat is. 
    Ez ad számunkra erőt arra, hogy 
higgyünk Istenben, higgyünk egy-
másban, higgyünk önmagunkban, a 
csodákban!  
    Mert mi már megtapasztaltuk, 
hogy csodák nélkül nem lehet élni 
sem.  
                                      Csata Éva 

Ünnepi készülődés  
a HIFA-Románia – Segítség Mindenkinek Egyesületnél 

HIFA 
 
A HIFA-t (Hilfe für alle = Segítség 
mindenkinek)  1971-ben Adolf 
Paster és dr. Aaron Ekwu alapí-
totta Ausztriában. Magyarországon 
1995-ben kezdte el működését, 
Marosvásárhelyen 2000-ben jött 
létre.  
Célja sérült és krónikusan beteg 
felnőtt személyek, ugyanakkor a 
kedvezőtlen környezetben levő 
gyerekek és fiatalok emberi mél-
tóságának kibontakoztatása és 
megőrzése. 
Képzéseket, táborokat, találkozó-
kat, szemináriumokat szerveznek. 
Programjaik által szeretnék a tár-
sadalomba integrálni, önállóságra 
nevelni, fejleszteni a résztvevőket. 
2010-ben létrehozták a HIFA-Ro 
Kiadót.  Negyedévente jelenik meg 
a Hifa Ro Info újság, amely sok 
sérült és beteg ember számára 
jelent nemcsak vigasztalást, 
hanem egyben hídat is a világ és 
önmaguk felé. 
Legnagyobb tervük a HIFA-Park 
létrehozása Pókakeresztúron, 
amely gondozó és szociális 
segítséget nyújtó otthon lenne, 
fogyatékkal élő embereknek. A cél 
az lenne, hogy lakói felismerjék 
saját képességeiket, megtanul-
janak önálló életet élni ebben a 
közösségben, egymást segítve, 
együtt dolgozva másokkal és 
másokért, nyitottakká váljanak 
egymás felé.  
 
Fraternitas – Kelj fel és járj! 
 
A Fraternitas egy nemzetközi 
evangelizációs mozgalom. Fran-
ciaországban indult 1942-ben egy 
katolikus pap Henri François kez-
deményezésére, aminek ökumeni-
kus jellege van, és amely 
Romániában a HIFA Egyesület 
keretei között látott napvilágot. 
Célja, hogy a beteg legyen a beteg 
apostola, mert így a hitelesebb. 
Törekvésük: integrálni a sérült és 
beteg személyeket a család, a tár-
sadalom és az egyház életébe, 
kivezetve őket az egyedüllétből. 
Találkozóikat minden hónap első 
és harmadik szombatján tartják 
Marosvásárhelyen. 
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La vita è bella 
 
    Idős néninél vagyunk látogatóban, 80-hoz közelít. Advent lévén, nagytakarításban találjuk. Éppen a tálast pakolná 
ki. Pironkodva megkér segítenénk neki, ha lehet. Nehezére esik emelni,  –  magyarázza – mert  nincs már erő a kar-
jaiban.  
    A tálasban amúgy katonás rendben sorakoznak a konyhai eszközök és a tányérok. A polcon, leghátul gyönyörű, 
fehér porcelán készlet. Míg áttörölgeti, elmerengve meséli, hogy még az esküvőjére kapta. Aztán szomorúan hozzá-
teszi, jóformán nem is használta, mindig tartogatta kivételes alkalmakra, ünnepekre, de férje korán meghalt és azóta 
nem használta.. 
    Később egy csésze tea mellett ülve egyetértünk abban, hogy többször is elő kellett volna vennie a készletet, mert 
több szép alkalom is volt életében, mint ahányszor erre előre felkészült.       
    Megegyeztünk, hogy másnap vendégeket hív és az ünnepi porcelánban tálal. Hogy ez utóbbi, kevésbé nagy ün-
nepre sor kerülhetett, nekem is derűsebbé teszi a napom, mert az élet szép. 
                                                                                                                                                                          k2 

  Az ünnepekről 
 
    A vallás nagy, társadalomformáló 
erejét és hatását legkorábban és 
legszembetűnőbben az ünnepben 
és azok megülésében szemlélhetjük. 
Az ünnep egész bizonyosan vallási 
eredetű; de oly nagy a társadalmi je-
lentősége, hogy mindmáig megma-
radt, sőt, jelentőségében még növe-
kedett azokon a területeken is, ahol 
vallási oldala már teljesen ele-
nyészett. Például a vallástagadó 
szocialisták nagyobb súlyt fektetnek 
a vásárnapi munkaszünetre, mint 
akármelyik keresztyén felekezet; sőt, 
ők maguk is állítottak be a kalendári-
umba egyévi ünnepet, melynek 
megtartását mindenütt keresztül tud-
ták vinni: a május elsejét. 
    Vajon mi lehet az oka annak, 
hogy amikor és ahol a vallás már 
szinte kihal a szívekből: akkor és ott 
a vallásnak egyik jellegzetes kép-
ződménye, az ünnep, még mindig 
megmarad, és bizonyos tekintetben 
még fokozódik az ereje? Ennek csak 
az az egy elfogadható magyarázata 
lehet, hogy a vallásnak egyetlen egy 
természetes feladata van, tudniillik 
az élet-átalakítás; és ezt a gyakorlati 
életben éppen az ünnep által vette 
munkába. Miután a vallásokban az 
élet-átalakítási törekvés nagyon 
visszahúzódott, a vallás a gyakorlati 
életben lassanként elhalványult, sőt, 
kihalt. Mert az életben minden elsat-
nyul, szervek, szavak, állatok stb., 
ami nincs folytonos és sikeres alkal-
mazásban. Az ünnep azonban a 
vallásnak olyan átalakító szerve volt, 
ami nagyon sokat teljesített fe-
ladatából szülője nélkül is, és így 

folytonos és némileg sikeres al-
kalmazásban volt, tehát megmaradt. 
A vallás beszorult a templomokba; 
az ünnep kivonult a szalonokba, 
gyárakba, utcákra, mezőkre. 
    A vallás elsősorban mindig Isten-
hez való menekülés és Istenben 
való örvendezés volt, és az is marad 
örökké. Kaas Ivor híres magyar po-
litikus (egyébként lutheránus) holta 
napjáig emlegette, hogy ő az Istent 
egy irtóztató viharban ismerte meg a 
hajón, mikor látta, hogy a római ka-
tolikus hívők milyen bizalommal me-
nekültek az oltári szentséghez. Ezt 
az Istenhez való menekülést és Is-
tenben való örvendezést az ősi idők-
ben az ünnepek fejezték ki legbe-
szédesebben, melyek eredetileg az 
Isten megjelenési (theophania) he-
lyein való összesereglések és la-
komákkal kapcsolatos körtáncok és 
egyéb mulatozások voltak. A mi fi-
nomultabb ízlésünk előtt ugyan ezek 
nagyon durváknak és szentségtele-
neknek tűnnének fel; de a durva 
külső alatt a lényeg mégis az volt, 
hogy a nép az élet terhei, fájdalmai 
alól, az ünnepek alatt az ő Istenéhez 
menekült, és az Ő színe előtt ör-
vendezett: az áldozati lakomákon 
vele egy asztalnál evett, a körtán-
cokon az Ő jelvényét vitte maga 
előtt. El sem tudjuk képzelni ma, 
hogy ezeknek a vigadozásoknak 
mennyivel nemesítőbb hatása volt 
aránylag a közerkölcsökre, mint a 
mai finom báloknak. Mert az ered-
mény az lett itt is, hogy a vallás 
kivonult az ünnepekről, a mula-
tozások pedig megmaradtak. 
    Az ünnep később komolyságban 
és élet-átalakító erőben sokat nyert 
a munkaszünet behozatala által. Ez 
az ünnepeknek az örvendezésnél 

sokkal fontosabb alkotórésze. Az 
Ószövetség ugyan nem győzi han-
goztatni, hogy „örvendezzél az Úr 
előtt, a te Istened előtt"; de az ün-
nepi munkaszünet megszegését 
meg egyenest halállal bünteti. Ez 
azon a meggondoláson alapszik, 
hogy a szenthely, az oltár az Istené, 
hogy az ünnep ideje is az Istené; 
tehát aki azt a maga hasznára 
fordítja, az éppen olyan halálos bűnt 
követ el, mint aki pl. az oltárról az 
áldozatot ellopja. A régi ember, aki 
minden alkalommal maga előtt látta 
az oltárt és az áldozatot, ezt még 
élénkebben el tudta képzelni, és így 
az ünnepi munkaszünetet nagyobb 
tiszteletben tartotta, mint a mai. És 
tényleg nagy ereje volna annak, ha 
azt folyton eszünkben tudnánk tar-
tani, hogy az ünnepnek teljes ideje 
az Istené, minden órája, minden 
perce. Nemcsak az az idő, amit a 
templomban töltünk vagy össze-
jövetelen, házi áhítaton, imával, 
énekkel, bibliaolvasással; hanem 
egyáltalán minden perce. Abból egy 
pillanat sem a miénk! Ó, milyen ál-
dott csendes órák lehetnének azok! 
De vajon azok-e? Fájdalom, a mai 
ünnepek már Isten nélkül való mula-
tozások; és a mai munkaszünetek, 
már Isten nélkül való semmit-
tevések. Nem üdülések, nem pi-
henések, nem erőgyűjtések, hanem 
tobzódások, ellágyulások és erőfe-
csérlések. Mivel a vallás kiszorult 
ünnepeinkről, a megmaradt ünnepi 
munkaszünet erőemésztő semmit-
tevéssé lett. 
    Az ünnep harmadik alkotó része a 
szentség. Az Isten megszentelte a 
nyugalomnapot; ez magyarul azt 
jelenti, hogy szentté tette a 
munkaszünetet. Már maga az, hogy 
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az ünnepnek minden pillanata az Istené: azt jelenti, hogy 
az ünnep szent. Olyan szent, mint a templom, mint az 
oltár, mint az Ige: mint az Isten. Még külön is megszen-
telte: minden pillanatába beleöntötte a maga tiszta, 
ragyogó és édes szentségét. Az ünnepnek minden pil-
lanata az Istené, tehát szent: de az ünnepnek minden 
pillanatát mi éljük át; ezért Ő megszentelte. Hogy az ün-
nep minden pillanatában egyek legyünk Istennel a 
szentségben. Ezért a vallásnak az ünnep az a társa-
dalmi szerve, ami által élet-átalakító erejét a leggyakor-
latibb módon érvényesíteni törekszik. Az ünnep tehát a 

vallás belső életerejének biztos fokmérője. És akkor, ha 
a mai ünnepeket és ünnepléseket nézzük, fájdalommal 
kell megállapítanunk, hogy ma a vallásban nem túlságo-
san sok életerő van. 
    És itt nem használ, ha felírunk a kormányhoz a vasár-
napi munkaszünet, a korcsmai zárórák megtartása 
érdekében. Itt semmi sem használ. 
Hanem, ha ahhoz folyamodnánk, aki azt mondta, hogy 
az ünnep lett az emberért, nem az ember a ünnepért. Az 
használna. (1932) 
                                                      Kecskeméthy István 

    Szabó Magda 

   Karácsony 
 

Oldják iszákjukat a csendesülő,  
alacsony fellegek,  
omlik az ártatlan, együgyű hó  
a háztetők felett.  
A füst elkapja derekát,  
együtt forognak,  
úgy imbolyodik a világ,  
ahogy ők imbolyodnak. 
  
Húzzák már komoly szarvasok  
az ünnepet,  
szájuk körül az esti pára  
s az eltűnt gyermekkor lebeg.  

Omlik a hó, ömlik a hó,  
nem nézi, hova hull,  
csak bámulnak a szarvasok,  
szarvukon gyertya gyúl. 
  
Ömlik a hó, omlik a hó,  
leng, surrog és kering,  
eltemeti a surranó  
december lépteit,  
meztelen, ezüst lábnyoma  
nem villan már sehol,  
a szarvas békén lépeget,  
bizakodik, dalol.  
„Honnan jössz?” – kérdezem a hótól.  
„Te hova mégy?” – a hó ezt kérdezi.  
Rám néz, én meg rá. Hallgatok.  
Mit feleljek neki?  
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    Bensőséges hangulatban ünne-
peltük nemrég a Mária és Márta re-
formátus női magazin tízéves szüle-
tésnapját. A magazin tízéves szüle-
tésnapján nem egy mulatságot, bulit 
tartottunk, hanem egy hálaadó alkal-
mat, hogy megköszönjük Istennek, 
hogy az elmúlt tíz év alatt áldását 
adta a munkánkra, küldött segítőket 
és mindig erőt adott a folytatáshoz.  
    A marosvásárhelyi Deus Provi-
debit Tanulmányi Ház nagyterme 
kicsinek bizonyult , hiszen a 
proMissio Egyesület által kiadott és 
negyedévenként megjelenő lap 
megünneplésére a megyeszék-
helyről, de számos városközeli tele-
pülésről is érkeztek asszonyok.  
 

„Őszinte szeretne lenni” 
 

    Tíz évvel ezelőtt, Borsos Melindá-
nak, aki akkor a Maros megyei Nő-
szövetség elnöke volt, támadt egy 
merész ötlete: létrehozni egy refor-
mátus asszonyoknak szóló lapot. 
Olyan kiadványt, amelyben olyan 
asszonyok, édesanyák, nagyma-
mák, özvegyek mesélhetnek, akik 
életük fordulópontjain, a hétközna-
pokban találkoztak Jézussal. A kiad-
vány főszerkesztőjeként Borsos Me-
linda köszöntőjében kiemelte, Márai 
Sándort parafrazálva – e lap őszinte 

szeretne lenni, beszélni Isten jelen-
létéről és az ember sorsáról ebben a 
világban. Nem tanítani, okítani akar, 
csak elmondani szeretné, hogyan 
kell hinni, remélni, szeretni, szolgál-
ni, enni, inni, ünnepelni, gyászolni, 
örülni, betegnek lenni és egészsé-
gesnek maradni, készülni a halálra 
és megbékélni az élettel.  Nem dog-
mákról és hősökről akar beszélni, 
csak egyszerű példákkal szeretne 
felelni életünk kérdéseire.  
    A rövid igemagyarázatot Veress 
László marosszentkirályi lelkipásztor 
tartotta, aki Pál apostol korinthus-
beliekhez írt leveléből olvasott fel és 
azt hangsúlyozta, hogy amint az 
egykori kicsi keresztyén gyülekezet 
fontos volt, az akkor világvárosnak 
számító Korinthusban, ugyanolyan 
fontos a Mária és Márta Magazin. 
 

A visszajelzés aranyat ér 
    

     Az olvasók visszajelzése nagyon 
fontos, minden újság, szerkesztőség 
számára. Éppen ezért külön köszön-
jük, annak a mezőpaniti fiatalasz-
szonynak, aki megerősítette, hogy a 
Mária és Márta Magazin tud őszinte 
lenni és valóban olyan asszonyokról/
asszonyokhoz szól, akik találkoztak 
Jézussal. A mezőpaniti olvasónk el-
mesélte, hogy pár évvel ezelőtt, ami-

kor gyülekezetükben Pálhegyi Fe-
renc magyarországi lelkész/pszicho-
lógus tartott előadást, ő is olvasta a 
magazint, majd a közönség előtt fel-
emelte a kiadványt és azt mondta:   
Ez a fehér-fekete egyszerűnek tűnő 
magazint, ha egy mérlegre tennénk 
a sok, színes magyarországi maga-
zinnal, bizonyára ez érne többet, 
mert ez valóban Isten ügyét szolgál-
ja.  
 

Egy láda sört adok,  
ha egy nő prédikál 

 

    Érdekes és tanulságos volt 
Korondi Kinga újságírónak Gede Ildi-
kóval, az Erdélyi Református Egy-
házkerület nőszövetségi elnökével 
készített interjúja. A lelkésznő főként 
lelkészi pályájáról és családjáról be-
szélt. A hallgatóság jót derült azon a 
kis történeten, amely a lelkésznővel 
egy mezőségi faluban történt. A 
nyolcvanas évek végén férjével két 
egymás melletti településen szolgál-
tak, és néha váltották egymást a 
gyülekezetekben. Egyik szombaton 
egy fiatalember megkérte Gede Ildi-
kót, hogy ha lehet ő prédikáljon, 
mert ő fogadott egy láda sörben ro-
mán kollegájával, hogy igenis a re-
formátusoknál nő is tart istentisztele-
tet.  
     

A citerától a Krikkig 
 

    A magazinban mindig jelenlevő 
keresztrejtvény megoldása helyett a 
találkozón az olvasók egy kvízen 
vettek részt. A magazinnal kapcsola-
tos 15 kérdésből csupán egyet nem 
tudtak, így bebizonyították, hogy hű-
ségesen lapozgatják a számukra 
készült kiadványt.  
    A magazin születésnapját ünne-
pélyesebbé tette dr. Makkai Gyöngy-
vér, a marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem előadótanára által vezetett 
kórus és három tanítványa által elő-
adott dal. Igazi adventi hangolódást 
biztosított a jelenlevőknek a maros-
vásárhelyi Fagyöngy citera-együttes. 
A ritkán hallott hangszeren játszó 
gyerekek és felnőttek méltán kiérde-

A közöttünk levő Máriáknak és Mártáknak 
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melték a nagy tapsot.  
    A kellemes estet a kövesdombi 
református gyülekezet Krikk együtte-
sének fellépése és szeretetvendég-
ség zárta. Póra Zoltán együttes-
vezető elmondta, hogy a furcsa ne-
vet azért választották, mert számuk-
ra fontos a Kövesdomb, a reformá-
tus keresztyénség, ifjúság és közös-
ség.      
   Miközben a jelenlevők a meleg te-
át és kávét kortyolgatták, megnéz-
ték, és ha kedvük támadt, megvásá-
rolták az adventi bazárban kínált 
hangulatos terítőket, illatos narancs-
gömböket, házi készítésű mézes-
pogácsát és pászkát, a vallásórás 
gyerekek által készített gyertyatartó-
kat, díszeket és képeslapokat.  
 

                                    Simon Virág 

 
 
 

Dsida Jenő 

Közeleg az emberfia 
 

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,  
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.  
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek  

nyulat, nem hordoznak emberölő  
szerszámot, megjelenik az angyal és  
megjelenik a csillag és tele lesz dallal  

a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre  
és tudni fogjuk, hogy Ő az.  

Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,  
a petroleumbányák frakkos császárai  

s könnyel a szemükben letérdelnek elé.  
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,  

legerősebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog  
az örök épitők acélos vidámsága.  

Ő megmutatja minden vándornak az útat,  
minden töprengőnek az igazságot, minden  
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza  
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,  

megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt  
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék  

fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.  
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont,  

nem ad fegyvert, hanem kenyeret.  
Ma még sirunk,  

mert a mosolygás nem én vagyok.  
Ma még sötét  

van, mert nem jöttem világosságnak,  
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.  

Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.  
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.  

Nézz utána, hogy min-
den napból, a legközön-
ségesebb, sivár hétköz-
napból is ünnepet csinálj, 
ha pillanatokra is! Egy 
jóindulatú szóval. Méltá-
nyos cselekedettel. Nem 
kell sok az emberi ünnep-
hez. Minden napba bele-
csempészhetsz valami-
lyen varázsos elemet, 
megajándékozhatod ma-
gad egy könyv igazsá-
gának negyedórás élmé-
nyével, valamilyen homá-
lyos fogalom megismeré-
sének kielégülésével, 
környezeted vigasztalá-
sával vagy felderítésével. 
Az élet gazdagabb lesz, 
ünnepibb és emberibb, ha 
megtöltöd a hétköznapok 
percét a renkívülivel, az 
emberivel, a jóindulatúval 
és az udvariassal; tehát az 
ünneppel. 

Márai Sándor 
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    Ami egykor történni fog, az Isten 
szemeiben már valóságos és bizo-
nyos, és nem csak az eljövendő 
nemzedékek megváltását jelenti, 
hanem már a prófétáét is, aki jönni 
látja. Megváltás a próféta nemze-
déke számára, és minden nemzedék 
számára a földön.  
„Gyermek születik nekünk" – így az 

emberi szellem önmagától nem tud 
beszélni. Mi, akik nem tudjuk, hogy a 
következő évben mi fog történni, 
miképpen érthetjük meg azt, hogy 
valaki évszázadokkal messzebbre 
lát. És az idők akkor még kevésbé 
voltak átláthatóak, mint ma. Csak 
Isten lelke, mely átfogja a világ kez-
detét és a végét, tudja a kiválasztott 

embernek a jövő titkát így 
feltárni, hogy neki jövendöl-
nie kell a hívők megerő-
sítésére és a hitetlenek fi-
gyelmeztetésére. Az egyén-
nek ez a hangja áthatja a 
pásztorok éjszakai imádatát 
(Lukács 2, 15), és az egész 
Krisztus hívő közösség 
örömujjongását: Gyermek 
születik nekünk, fiú adatott 
nekünk! 
    A leghatalmasabb emberi 
erőfeszítések és teljesít-
mények szégyene az, hogy 
itt egy gyerek kerül a világ-
történelem középpontjába. 
Egy gyermek aki embertől 
születik, egy fiú, akit Isten 
ad nekünk (Ézsaiás 9, 5) Ez 
a világ megváltásának a 

titka, minden elmúlt és minden 
jövendőbeli itt kapcsolódik össze. A 
mindenható Isten végtelen irgal-
massága jön el hozzánk, ereszkedik 
le egy gyermek alakjában, egy fiú 
alakjában. Hogy nekünk gyermek 
születik, hogy nekünk fiú adatik, 
hogy ez az embergyerek, hogy ez az 
Isten fia hozzám tartozó, hogy én 
megismerem, hogy ő van nekem, 
hogy én szeretem őt, hogy én az 
övé vagyok és ő az enyém, egyedül 
ettől függ most már az életem. Egy 
gyermek kezében van az életünk... 
Valószínű fejrázás, talán még 
gonosz nevetés is végigszalad régi, 
okos, tapasztalt és öntudatos 
világunkon, amikor a hívő keresztyé-
nek örömteli felkiáltását hallja a 
megváltás ígéretéről: „Gyermek 
született nekünk, fiú adatott nekünk." 
    És az uralom az ő vállain van. 
Egy újszülött gyermek gyenge vál-
lainak kell a világ fölötti uralmat hor-
dozni! Az, amit biztosan tudunk: e 
vállaknak szinte a világ egész terhét 
hordozni kellett. A kereszttel minden 
bűn és nyomorúság ezen a világon 
ezekre a vállakra kerül. Az uralma 
azt jelenti, hogy a hordozó a teher 
alatt nem csuklik össze, hordozza 
egészen addig, amíg célba nem ér. 
A jászolban fekvő gyermek vállain 
nyugszik mindaz, ami teher, az em-
berek osztályrésze, ő hordozza azok 
minden bűnét. Türelemmel és felté-
tel nélkül vállalja feladatát. Ebben áll 
az ő uralma. Ez a hordozás már a 
jászolban elkezdődik. Ott, ahol az 
örök isteni Ige emberi alakot öltött, 
és hordozni kezdte az embert. Ép-
pen a gyermek kicsinységében és 
gyengeségében kezdődik a világ 
fölötti uralom. Egy ház birtoklásának 
jelképeként a háziúr vállaira kulcsot 
szoktak akasztani. Ez azt jelentette, 
hogy neki van hatalma a házat 
megnyitni és bezárni, oda valakit 
beengedni és kiutasítani, úgy, ahogy 
jónak látja. Ugyanígy van azzal is, 
aki a keresztet hordozza vállain, ő 
nyit meg azáltal, hogy megbocsátja 
a bűnöket, és zár be azáltal, hogy a 
büszkéket elutasítja. A gyermek 
uralma, hogy elfogadja és hordozza, 
fölemeli az alázatosokat, a gyen-
géket és bűnösöket, de a büszkéket, 
a szívükben gőgösöket és a hatal-
masokat szétszórja és letaszítja 
trónjukról (Lukács 1, 51). 
                           Dietrich Bonhoeffer 

Gyermek születik nekünk 

 
Rónay György 

         Advent első vasárnapja 
 

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,  
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.  

Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg  
korcs ágaimon más, mint a halál?  
Amikor jelek lepik el a mennyet,  
álmunkból kelni itt az óra már.  

De ha hozzám jössz, pedig megüzented,  
angyalod mégis álomban talál.  

Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;  
nem voltál rest naponta jönni hozzám.  

Ajtóm bezártam. Ágam levetett.  
Éjszakámból feléd fordítom orcám:  

boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!  
Szüless meg a szívemben, Szeretet!  
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Márták és Máriák (40.) 
 
    Marosvásárhelytől 20 km-re északnyugatra, ott, ahol 
az Mezőség és a történelmi Székelyföld találkozik egy-
mással, fekszik az ősidők óta lakott település, Mezőma-
daras. Az egykoron Mezőbándhoz tartozó falu, 2004 óta 
önálló község. Neve bekerült a világ nagy gyűjteményei-
be, az amerikai űrkutatás meteoritokat összegző munká-
jába, amiatt, hogy 1852. szeptember 4-én meteorit hul-
lott a határába. A becsapódás történetét részletesen le-
írta dr. Knöpfler Vilmos. Azon a napon, délután 4-5 óra 
között, a felhőtlen égen, teljes szélcsendben tűnt fel a 
tűzgolyó, mely délnyugatról északkelet felé vonult és ki-
aludván, mennydörgésszerű, vagy távoli ágyúk dörgésé-
hez hasonlítható zaj volt hallható Az eldurranás után az 
emberek süvöltő hangokat hallottak a levegőben, s lát-
ták a lehulló köveket. Egy-két ember az Isten-tó közelé-
ben volt, s látták, hogy egy nagy tömeg a tóba esett, vi-
zét egy ölnyi magasságra felloccsantotta, és az egész 
tóban nagy hullámokat vert fel. Az Isten-tótól délnyugat-
ra, amely irányból a meteorit érkezett, kisebb kövek hul-
lottak, észak felé ökölnyi nagyságúak, aztán kövek 
egész özöne lepte el a határt. 
    Református temploma 1804-ben épült az ekkor lebon-
tott régi templom köveiből. A templom tornya 1871-ben 
ledőlt, 1872-ben újat kellett építeni.  
   Az 1000 lelket számláló református közösség mellett, 
a faluban románok és cigányok is laknak. Nyolcosztá-
lyos iskolája van. 

    Nőszövetsége az 1990-es években alakult újra. Rend-
szeres alkalmaik a téli időszakban vannak, amikor nincs 
mezei munka, és több idő jut az elcsendesedésre. Eze-
ket a péntek délutáni bibliaórákat, amelyekre inkább idős 
asszonyok járnak, a tiszteletes úr és a felesége felváltva 
tartják. Ilyenkor meghívnak egy-egy előadót is, aki kü-
lönböző témáról tart előadást: egészségügyi, közgazda-
sági, pszichológiai, stb. Tevékenységet viszont egész 
évben folytatnak: évente meglátogatják szeretetcsomag-
jaikkal a mezőkapusi és a marosvásárhelyi öregotthont, 
segítenek a vendéglátásban. Ünnepek előtt a szegény 
családoknak élelmiszercsomagot készítenek. A község-
ben működik egy egyesület, melynek célja Mezőmada-
ras fejlesztése. Ennek keretén belül sok olyan programot 
szerveznek, amelyek a közösség előmenetelét, az ön-
szerveződést szolgálják. Nagyon sok előadó, illetve a 
programokon résztvevő vendég látogatja a falut. Ezek 
ellátásáról is az asszonyok gondoskodnak. Mindemellett 

bekapcsolódnak az egyházmegyéjük közös tevékenysé-
geibe is, konferenciákra járnak.  
 
    Mezőmadarastól észak felé haladva csodálatos ta-
nyavilágba érkezünk, Feketére. A tanyasi falu hatalmas 
területen fekszik, ami azzal is magyarázható, hogy a leg-
nevesebb ökörtartó, lófogatos gazdák a környéken a 
feketeiek voltak. A település neve az 1332-e pápai jegy-
zékben is szerepel, már ekkor jelentős lakossága volt. 
Ezután rác (szerb) hajdúkat telepítenek a környékre. 
Egyházközsége 1832-ben szakadt le Mezőmadarasról. 
Fekete temploma ott feküdt az Öregvölgyben levő rácok 
dombján, mely ma is temetkezési hely. Falait akkor bon-
tották le, amikor Madarason a templomot építették, an-
nak köveit is felhasználták.  A völgyben egy másik önálló 
dombocskán állott Kis-Fekete temploma, ezt is már csak 
a korabeli leírásokból ismerjük. Pataky Ágota a század-
forduló előtt a református egyháznak adományozza azt 
az épületet, amelyben most a templom, iskola és paró-
kia is van. 1890-95 között a lakosság átszervezte és át-
alakította az épületet, tanítói lakást és osztálytermeket 
alakított ki. Mikor állami tulajdonba kerül az iskola, a ta-
nítói lakás is kiürült. 1990 után az egyház visszakapta az 
épületet, a gyülekezet önerőből teljesen felújította.1994-
től ebben van a templom. Fa haranglábja különáll az 
épületegyüttestől, harangját 2004-ben öntötték újra.                                              
    A ’60-as évekbeli iparosítás előtt, a református gyüle-
kezet lélekszáma nagy volt, minden családban 8-9 gyer-
mek, nyolcosztályos iskola működött. Jelenleg 139 a lé-
lekszáma, de gyarapodást mutat a közösség, annak kö-
szönhetően, hogy fiatal családok költöztek ki a tanyára, 
több a keresztelő, mint a temetés. A gyerekek Mezőma-
darasra járnak iskolába, reggel hat órakor indulnak az 
iskolabusszal, és késő délutánra érnek haza. Vallásórá-
ra is szívesen járnak. Sok szerepet tanultak be, minden 
ünnepen valamivel meglepik a felnőtteket. A lelkész ki-
rándulásokra, táborokba viszi őket. Jóeszű gyerekek, 
sokan a marosvásárhelyi Református Kollégiumban ta-
nulnak az általános iskola elvégzése után.   
   A gyülekezet tagjai szorgalmas, szolgálatkész embe-
rek, akik önállóságra nevelődtek. Mindig tudják, mit kell 
tenniük, kezdeményezők és el is végzik a feladatukat. 
Egyházukhoz nagyon ragaszkodnak. Ugyanez jellemzi a 
nőszövetséget is. Évente teljesen kitakarítják a gyüleke-
zeti termeket, kimeszelték a templomot, ellátják a gyüle-
kezet vendégeit. Gondoskodnak a templom díszítéséről, 
mindig friss virág van az úrasztalán. Imahéten a vendég-
lelkészt meghívják saját házukba vacsorára. Járnak kon-
ferenciákra. Az egész közösség, mindannak ellenére, 
hogy szétszórtan élnek egymástól, egyháza érdekébe 
összefog, mint egy nagycsalád. 
                                                                             B. M. 

A mezőmadarasi református templom 

Anyák napja Feketén 
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Csend és meghittség fogad abban 
a marosvásárhelyi Bolyai utcai 
lakásban, ahova Csáky Károlyné 
Balogh Olga tiszteletes asszony 
költözött férjével együtt nyugdíja-
zásuk után.  
 
    – Isten hatalmas csodája, hogy 
van egy otthonunk. Nyugodtan 
élünk. A ház a férjem szüleié volt.  
Az államosításkor apósomékat csa-
ládostól kilakoltatták, elvették a la-
kást, lakókat költöztettek az épület-
be. A rendszerváltás után férjem és 
a sógorom visszakapta a házat, 
eléggé romos állapotban. Nagyon 
sokat dolgozott a rendbetételén, 
hogy egyáltalán lakható legyen. Na-
gyon hálás vagyok Istennek, hogy 
így megsegített bennünket. 
    – Az Olga néniék nemzedéke sok 
nehézségen ment keresztül. Milyen 
gyermekkori emlékei vannak? 
    – 1939-ben születtem a három-
széki Zabolán. Nagyon szép gyer-
mekkorom volt. Anyai nagyszüleim 
neveltek, Tamásfalván laktunk, ott 
jártam iskolába. 1945-ben kezdtem 
az elemit, s akkor vége is lett a fel-
hőtlen gyermekkornak. Abban az 
évben bevonultak az oroszok, nagy-
apámat, aki a falu egyik tehetős gaz-
dája volt, elvitték, halálra akarták 
ítélni. Nagy nehézségek árán szaba-
dult meg. Én hat éves voltam, de 
mindaz, ami következett, nagyon 
meghatározta az egész életemet, 
sosem tudtam elfelejteni. A ’46-os 
szárazság miatt, de a háború utáni 
állapotok miatt is, nagy volt a sze-
génység, éhínség. A népőrök ban-
dába verődve fosztogattak a falu-
ban. A házunkat körülvette 40 fegy-
veres, megparancsolták a cselédek-
nek, hogy minden élelmet, ruhát, te-
gyenek fel a szekerekre. Mi pedig 
tehetetlenül néztük, amint kifoszta-
nak mindenünktől. Később, az álla-
mosítás után, óvodának akarták el-
venni a házunkat, elvitték még a bú-
torainkat is. Semmink sem maradt, 
papír volt az abroszunk, prémes kis 
kabátkámat más hordta, s mi annak 
őrültünk, hogy élünk. Most mikor az 
unokáimnak mesélem ezeket a ször-
nyűségeket, nem tudják elhinni, 
hogy mindezek megtörténhettek, 

hogy az emberek ilyen gonoszak 
tudnak lenni.  
    – Hogyan lehetett túlélni ezeket 
az éveket? 
    – Nagyapám, szegény, ő belehalt 
ebbe. Nagyanyám és nagynéném 
viselt gondot tovább rám. Már koráb-
ban megtanultam tőlük, hogy a mun-
kásembert meg kell becsülni, a sze-
gényeken segíteni kell. A túléléshez 
nagyon sokat dolgoztunk. Ennek el-
lenére soha nem volt panasz az aj-
kunkon. A kollektivizáláskor, 1952-
ben a földjeinket is elvették. Azért 
voltunk képesek mindezt átélni, mert 
nem csüggedtünk el, nem kesered-
tünk el. Mindenre volt erőm a Krisz-
tusban. Származásom miatt nem 
vettek fel középiskolába. 1955-ben, 
Nagy álnév alatt, sikerült bekerül-
nöm a sepsiszentgyörgyi textil gyár-
ba. Tizenhat éves voltam. Napköz-
ben dolgoztam, este tanultam, s vé-
gül leérettségiztem. Pontos munkát 
végeztem, javasoltak vegyészmér-
nökire. A felvételihez összeállított 
dossziémat visszadobták. Így ma-
radtam munkás, 10 évet dolgoztam.  
    – Hogyan ismerte meg a férjét? 
    – Hát, az nagyon érdekes volt. 
Egyik kollegája megnősült, ő eljött 
az esküvőjére, s megkérdezte az 
újdonsült feleséget, nem ismer-e egy 
lányt, aki hozzávaló volna. Így adták 
meg neki az én címemet. Először 
küldött egy fényképes levelet, aztán 
találkoztunk. A második találkozás 

alkalmával megkérte a kezemet. És 
az ötödik találkozásunkkor összehá-
zasodtunk. Számomra a legfonto-
sabb az volt, hogy lelki ember volt. 
Nyárádszentimrén kezdtük az életet, 
a férjem akkor ott volt lelkész. Annak 
előtte 4 évet szolgált minden fizetés 
nélkül. A nyárádszentimreiek nagyon 
szépen vártak bennünket, kimeszel-
ték a lakást, virággal szórták tele, 
kiálltak, és kis műsorral fogadtak. 
Nagyon egyszerű körülmények kö-
zött éltünk, régi rossz csikókályhánk 
volt, a férjem ment a presbiterrel fát 
vágni az erdőre, villanyunk sem volt. 
A fizetés nagyrészt gabonában kap-
tuk. Sokat dolgoztunk, gazdálkod-
tunk. Megtanultam kenyeret sütni, 
majorságot tartani, gyomlálni. Min-
den gond ellenére, az asztalunk min-
dig megterítve állt a vendég számá-
ra.  
     – Aztán egyszerre „meggazda-
godtak”...  
     – Itt született a két lányunk. Tün-
de, a nagyobbik, 10 hónapos sem 
volt, amikor egy este, fürösztés köz-
ben, kijött a sérve. Gyorsan orvos-
hoz kellett vinni, de autó nem léte-
zett a faluban. A gondnokot kértünk 
meg, hogy bevigyen Nyárádszere-
dába. Sosem felejtem el, a kollektív-
ből elhozott egy trágyás, szénás 
szekeret, amivel aztán bejutottunk 
az orvoshoz, aki miután jól megvára-
koztatott, megmutatta, hogyan kell 
visszatenni a gyermek sérvét és ha-
zaszekereztünk a hideg, havas, 
esős éjszakában. Akkor azt mond-
tam a férjemnek, hogy, ha csak 
krumplit eszünk, akkor is spórolni 
fogunk, hogy vehessünk egy autót. 
Aztán még két ismerősünk segített 
kölcsönnel és az általunk gyűjtött 
pénzből egy Trabantot vásároltunk. 
Erre mondták a kollegák, hogy meg-
gazdagodtunk. 
    – Milyen gyülekezetekben szolgál-
tak még? 
    – Hétévi nyárádszentimrei szolgá-
lat után, a férjemet meghívták 1970-
ben Csíkfalvára, 13 faluból állt a 
szórvány. Itt nagyon szép volt, de 
nagyon nehéz. Minden vasárnap 
több gyülekezetben kellett szolgálni. 
A szolgálat volt a legfontosabb. Ha 
csak köménymag levest ettünk, ak-
kor is a legfontosabb, hogy a lelkiek-
kel foglalkozzunk. Én tanítottam a 
vallásórásokkat, és ingyen kántori-
záltam. Öröm volt készülni a kará-

Soha nem csüggedtem el... 
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csonyra, 10 kg szaloncukrot főztünk, 
szerepet tanultunk a gyermekekkel. 
Nagyon templomos gyülekezeteink 
voltak. Csíkfalván is hét évet marad-
tunk, ahonnan Marosszentannára 
hívtak meg bennünket. Újabb hét év 
után kerültünk Maros-szentkirályra, 
az utolsó szolgálati helyünkre. Ez 
egy nagy gyülekezet volt, ahol min-
den fajta gyülekezeti tevékenységet 
végeztünk, közben újjáépítettük, ki-
bővítettük a templomot, harangozói 

lakás, ravatalozó épült. Itt már két-
szer hét évet dolgoztunk. Az utolsó 
évek békésen, nyugodtan teltek el, 
örülhettünk a befektetett munka gyü-
mölcsének. De a külső építkezést az 
utolsó években sem hagytuk abba: 
új lelkészi lakás építéséhez kezd-
tünk, mert a másik nagyon öreg volt, 
és tele volt egerekkel, annyira, hogy 
semmiképpen kiirtani nem lehetett 
őket. 
    – Nehéz volt elköltözni a gyüleke-

zetből?  
    – Nekem talán nehezebb, mint a 
férjemnek. Nagyon összenőttünk a 
gyülekezettel. Sokat sírtam, mikor 
ott kellett hagyjuk őket. Már hat éve 
lakunk itt, hamar beilleszkedtünk. 
Visszatekintve azért vagyok hálás, 
mert minden nehézség ellenére Is-
ten megáldotta az életünket. 
                                                           
                                Borsos Melinda  
 

Somlyó Zoltán 

Karácsonyi vándor 
 
Karácsony éjjelén a vándor  
az országúti hóba megáll.  
S bekopog a legelső ajtón,  
amit az útszélen talál. 
  
Egy szót se szól. Csak némán átmegy  
az udvaron, mint a jó cseléd,  
S a sötét, meleg istállóba  
halkan, lábujjhegyen belép. 
  
Ottbenn a mécses pisla lángja  
a széltül egyet bólogat.  
A vándor megy s megsimogatja  
a szelíd, csöndes barmokat.  
 
Aztán a jászolba meríti  
hideg kezét – és hirtelen  
valami fény villódzik  
onnan a hideg téli éjjelen… 
  
Kívülről, mintha angyaloknak  
égi zenéje szállana.  
S jobbról, mintha egy fehérleplű  
bánatos Asszony állana… 
  
A vándor letérdel az almon,  
a gazda korty bort ád neki.  
És aztán csöndben, mint ahogy jött,  
békén utjára engedi…  
 
 

Pállay-Kovács Szilvia: Ünnep 

Soha sem szabad szem elől téveszteni, 
hogy az ünnep nem a felejtést szolgálja, 

és nem a léha örömök ideje, nem a 
tüzijáték, és a bukfencező bohócok ideje, 

hanem életünk rendbetételének a 
lehetősége. Az ünnep az idő összpontosításának, 

nem pedig az idő elfecsérelésének 
napja. Az ünnep a legdrágább 
kincs, amit az emberiség Isten 

kincsestárából ajándékul kapott. 
Abraham Joshua Heschel 
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Nekem az ünnep szeretet, megbocsátás, boldogság, jó-
ság, megemlékezés. (Hunor, VI. D)  
 

Az ünnep mindig egy fontos eseményhez kötődik. Ilyen-
kor együtt van a család és jól érezzük magunkat, beszél-
getünk. (Stefánia, VI. D) 
 

Az ünnepeken keresztül Jézus szól hozzánk. Jézus 
megszületett, élt és meghalt, majd feltámadt. Az 
ünnepek Jézus életéről és cselekedeteiről szólnak a hi-
vőnek. (Renáta, VII. C)  
 

Számomra az ünnep egy meghitt, békés pillanat, amikor 
a család együtt van és jól érezzük magunkat. A lelki bé-

ke megtalálása és a hit megerősítése. (Csilla, 
VII. D)  
 

Az ünnep összehozza, összetartja családunkat, együtt 
vacsorázunk, együtt imádkozunk és megbeszéljük dol-
gainkat. (Bogi, VII. D)  
 

Az ünnep egy olyan esemény, amikor együtt van a csa-

lád és békében, szeretetben ünnepelünk. Kü-
lönleges ételeket eszünk ilyenkor. Ünnepnapokon nem 
dolgozunk, hanem pihenünk. (Mátyás, VII. D) 
 

Nekem az ünnep örömet, békességet jelent. Ünnepeken 
mi a nagyszüleimnél szoktunk összegyűlni, ilyenkor min-
denki boldog. A tatám mindig egy imát szokott mondani 
azért, hogy ismét együtt van a család, békesség és bol-
dogság van. (Evelyn, VII.D) 
 

Az ünnep az a nap, amikor a család összegyűl, 
és együtt megemlékezünk egy évekkel ezelőtt történt 
eseményre, amely döntő változást jelentett a történelem-
ben, a népünknek, vagy az egész emberiségre nézve. 
De ünnep lehet az a nap is, amikor egy olyan esemény-

ről emlékezünk meg, ami csak a mi családunk-
nak fontos. (Anita, VII. D)  
 

Számomra az ünnep különleges alkalom, az át-
lagosnál vidámabban telik, eltér a szürke mindennapok-
tól. Több szeretetet és törődést jelent. Az ünnep megvál-
toztatja lelkiállapotom és izgalommal tölt el. (Timi,VII D)  
 

Számomra bármilyen ünnep örömet jelent. Az ünnepek 
mindig színt hoznak a hétköznapokba, más hangulatot, 
kellemesebb érzést a szívünkbe. (Brigitta, VII. D)  
 

Az ünnep szent. A  szeretetről, megértésről, köl-
csönös tiszteletről, és valakinek a dicséretéről szól. 
Szép lassan az emberi butaság miatt giccsbe fordul át, 
sajnos. A legmeghittebb ünnepek egyszerűek, szeretet-
teljesek. (Sándor, VIII. D) 
 

Összegyűl a család, és nyugodt körülmények között ün-
nepelünk. Mindenki figyel a másikra, és minden egyebet 

félreteszünk. Általában társasjátékot játszunk. 
(Zsombor, VIII. D)  
 

Az ünnep szó elárulja, hogy egy olyan esemény jön, 
amely lelkileg és fizikailag felkészít ennek fogadására. 
Ilyenkor általában templomba megyünk, hogy meghall-

gassuk amint Isten szól hozzánk, majd egy meg-
hitt, meleg ebédnél együtt van a család.(Delinke, VIII. D)  
 

Ünnepeken nemcsak magamra gondolok, hanem azokra 
is, akik engem szeretnek. Összegyűl a család, jó a han-

gulat és mindenki boldog. (Melánia, VIII. D)  
 

Számomra az ünnep meghittséget jelent, amikor össze-
gyűlünk a családdal és egy-két napra kilépünk a zűrös, 
gondokkal teli hétköznapokból és csak családtagjainkra 
figyelünk. (Nóra, VIII. D)  
 

Az ünnep számomra a család összegyűlését, boldogsá-
got jelent. Olyanokkal találkozunk, akiket rég nem lát-
tunk, vagy össze voltunk veszve. Ünnepekkor kibékü-

lünk, mert ünnepelni csak boldogan lehet. 
(Beáta, VIII. D) 

Mikor még gyermekszívben él az ünnep 
A marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola diákjainak vallomásai az ünnepről 

Nyárádtői fiatalok karácsonyi műsora 
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     Ünnepi dekoráció ajtóra, ablakra, vagy karácsonyfára 
 Könnyen elkészíthető, egyszerű, de mégis kiemelkedő dísze lehet a la-
kásnak, ráadásul fontos információt is közöl a gondosan kiválasztott és 
elhelyezett idézet által. A csillag helyett bármilyen, ünnephez találó, szí-
nes, különböző méretű és számú alakzatot használhatsz, szövegként a 
Biblia üzeneteiből válogathatsz, de kedvenc énekeidből vagy verseidből 
is idézhetsz. Felköszöntheted vele szüleidet, vagy ajándékba adhatod 
barátaidnak.  
Egy zsinórral csatlakoztasd egymáshoz a csillagokat, melyet nagyon ötle-
tesen úgy is rögzíthetsz, hogy a zsinór két-két egyforma, egymáshoz ra-
gasztott alakzat között fut végig. Így a hátoldalra is kerülhet elképzelésed 
szerinti díszítés. 

Ünnepi kirándulás 
Életünket ünnepek szövik át, amelyeket Isten ajándékoz nekünk. 
Találd meg a helyes útvonalat újévtől karácsonyig, s megtudod, 
hogy miként követik egymást az ünnepek egy esztendő során. A 
labirintusutcákba azt is beírhatod, hogy 2012-ben milyen dátum-
ra esnek majd ezek a jeles napok. 
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* A jód-ratosnyai munkatárs-
képző résztvevőinek tanulmá-
nyi kirándulást szervezett a 
proMissio Egyesület. Az idén 
Dél-Erdély magyar szórványvi-
lágának a megismertetése volt 

a cél. Október 21-22 között a Küküllővár, Marosszentimre, 
Vajdahunyad, Déva, Algyógy, Magyarigen, Gyulafehérvár, 
Nagyenyed útvonalon sok település magára maradt, híres 
református templomában csendült fel magyar zsoltár az 
asszonyok ajkán. 
  

* Az adventet és karácsonyt megelőző időszakban, sok 
gyülekezetben „hangoló” alkalmakat tartottak a nőszövet-
ségek, így készülve az ünnepre. Néhány helyen adventi 
bazár is volt. A saját készítésű koszorúk, ajándéktárgyak 
eladásából befolyt összeget diakóniára fordítják.  
 

* „Az imádkozás lehetősége csodálatos kincs! Imádkozni 
lehet az élet minden helyzetében hálaadással, magaszta-
lással, könyörgéssel, bűnbánattal kegyelmet kérve önma-
gunknak és a ránk bízottaknak!” – olvashatjuk Zán-Fábián 
Sándornak, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püs-
pökének köszöntésében. Ezt a lehetőséget gyakorolták 
azok, akik bekapcsolódtak a december 4-én tartott Kár-
pát-medencei imanapi közösségbe. Ebben az évben a 
Kárpátaljai Református Nőszövetségnek jutott a program-
szerkesztés, bemutatkozás megtisztelő feladata. 
  

* December 10-én, a Lazarenum Alapívány Diakóniai Ott-
honának Bocskai-termében tartotta a Marosi Református 
Egyházmegye Nőszövetsége adventi ünnepéllyel egybe-
kötött évi közgyűlését. Berke Sándor igehirdetése után, a 
Maros megyei lelkészek kórusa énekelt. Majd Szövérffi 
Melinda oklevelet adott azoknak a gyülekezeteknek, ame-
lyek 2006-2011 között egyházmegyei konferenciák házi-
gazdái voltak. Az alkalmat közös ebéd zárta. 
  

* December 11-én délután, a Marosvásárhely II. Gecse 
utcai Nőszövetség vendégeiként, tartották a marosvásár-
helyi nőszövetségek a Kárpát-medencei imanapot. 
Bukowinszky-Csáki Tünde lelkésznő szolgálata után De-
meter Irén vetített képes előadásban mutatta be Kárpátal-
ja nevezetességeit. Az alkalmat szeretetvendégség zárta. 

HÍREK  

A kegyelem csillagjegyében 
 

    „Az ég és a föld elmúlnak” (Máté 24, 35.), s az 
ember földi élete is „mint a virág kinyílik és elher-
vad és eltűnik, mint az árnyék és nem állan-
dó” (Jób 14, 2). 
    A következő negyedévben, arra a hónapra, ame-
lyikben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kíná-
lunk, hiszen: „Uram, kihez mehetnénk? Örök élet-
nek beszéde van te nálad” (János 6, 68). 
 

Január 
Mindazt, amit én parancsolok néktek, megtartsátok, 
és aszerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és 
el se végy abból! (V. Mózes 12, 32.) 
 

Február 
Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak 
pedig kegyelmet ád. Alázzátok meg tehát magatokat 
Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon 
titeket annak idején. (I. Péter 5, 5-6.) 
 

Március 
Tenni fog az Úr érettünk valamit, mert az Úr előtt 
nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által sze-
rezzen szabadulást. (I. Sámuel 14, 6.) 
 

Április 
Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat 
én nékem? (Zsidók 13, 6.) 
 

Május 
Ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek. 
(Nehémiás 8, 10.) 
 

Június 
Hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, 
mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a 
kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhes-
sétek. (I. Korinthus 10, 13.) 
 

Július 
Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a 
Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5, 17) 
 

Augusztus 
Istennek kell inkább engedni, hogynem az emberek-
nek. (Apostolok Cselekedetei 5, 29.) 
 

Szeptember 
Az embernek elméje gondolja meg az ő útát; de az Úr 
igazgatja annak járását. (Példabeszédek 16, 9.) 
 

Október 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jus-
satok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.  
(Márk 14, 38.) 
 

November 
Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; 
mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! 
(Jeremiás Siralmai 3, 22.) 
 

December 
Aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.  
                                                             (Máté 24, 13.) 
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Erdélyi töltött káposzta 
Hozzávalók: 3-4 fej savanyú káposzta, 1/2 kg vágott sa-
vanyú káposzta, 1 kg sertés darált hús, 20 dkg rizs, 1 fej 
hagyma, só, bors, nagyon kevés pirospaprika, csombor, 
kapor, füstölt karaj vagy tarja, esetleg császárhús. 
Elkészítés: A hagymát megfonnyasztjuk kevés olajon, 
hozzáadjuk a rizst, és kevés ideig pirítjuk. Amikor készen 
van, hozzáöntjük a húshoz, majd sózzuk, borsozzuk és 
paprikázzuk, de csak diszkréten, nem fontos, hogy piros 

legyen. Ezután a fejes káposztáról óvatosan lefejtjük a 
leveleket és ebbe töltjük a húst, lazán, mert a rizs meg-
dagad.  
A fazék aljára hulladék leveleket tehetünk, a vágott ká-
posztát kettéosztjuk, felét az aljára tesszük és elrendez-
zük a töltelékeket. A tetejére tehetjük a füstölt húst, bő-
ven megszórjuk a tetejét csomborral és kaporral, végül 
rátesszük a vágott káposzta másik felét, teljesen feltölt-
jük vízzel, kb. 2 óra alatt készre főzzük. 
 

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

    A karácsonyt megelőző időszak 
az advent, a készülődés ideje, amit 
általában a böjtösebb, szegé-
nyesebb ételek jellemeznek. Ez a 
böjt szenteste ér véget. Az ünnepek 
alatt mindenki próbálja a legfino-
mabb menükkel elkápráztatni szeret-
teit, barátait, hiszen az étkezés a 
családi, valamint a társadalmi élet 
egyik szerves része. 
    A karácsonyi menüben, a legtöbb 
országban a nemzetre jellemző ün-
nepi ételek kerülnek az asztalra. Így 
nem hiányzik az erdélyi ember asz-
taláról a tyúkhúsleves, töltött 
káposzta, a disznóvágás kínálta fi-
nomságok, a kalács és természete-
sen a bor. Régebben a hús minden 
esetben disznóhúst jelentett az ün-
nepi asztalon, ugyanis a sertés elő-
retúr, ami a néphit szerint fejlődést 
jelentett, a szárnyassal ellentétben, 
ami hátra kapar, és rossz előjelnek 
számított, bár ma is sok országban a 
pulyka (Anglia, Egyesült Államok, 
Kanada) és a liba (Franciaország, 
Németország) a jellegzetes kará-
csonyi étel. A dió, az alma, a fok-
hagyma sok helyen szintén nélkülöz-
hetetlen élelmiszere az ünnepi asz-
talnak.   
    Mivel nem vagyunk egyformák, 
nincs recept arra, hogy miként 
táplálkozzunk az ünnepek alatt, 
hogy két- háromnapi zabálás után 
ne legyenek gyomor-bélrendszeri 
panaszaink, epegörcseink. Álljon itt 
egy pár jó tanács! 
    A böjti időben ne éheztessük ki 
szervezetünket, mert ennek az ün-
nepek alatt önkontroll nélküli evés 
lesz a vége. 
    A családi ünnepnek számító 
disznóvágás idején, nem kell min-
dent azonnal elfogyasztani, a régiek 

is eltettek belőle jövőre. 
    A “mindent lehet, csak mértékkel” 
elv az ünnepek idejére is vonatkozik. 
    Az ételek készítésénél a hagyo-
mány megtartása mellett használjuk 
a korszerű konyhatechnológiai el-
járásokat, pl. grillezés, alufóliában 
sütés, párolás, aromás párolás stb. 
    A nyersanyag-válogatásnál le-
gyünk körültekintőek, válasszuk a 
zsírszegényebb húsokat, tejter-
mékeket, gabonatermékek közül a 
teljes kiőrlésű lisztből készülteket. 
    Fontos szempont, hogy csupán az 
ünnep miatt nem kell nagyobb ada-
gokat fogyasztani, sőt, ha több 
fogásból áll a menü, akkor inkább 
még kevesebbet ajánlott a tányérra 
szedni, mint azt megszoktuk.  
    Fontos az alkoholfogyasztás 
mérséklése, mivel az alkohol sokkal 
több kalóriát tartalmaz, mint azt a 
legtöbben gondolják (a bor kalóri-
atartalma átlag 100 kcal/1dl, minél 
édesebb, annál több, a sör átlag 50 
kcal/1dl, a likőrök átlag 250-300 
kcal/1dl). 
    Étkezés közben figyeljünk arra, 
hogy lassan együnk. Azt is érdemes 
szem előtt tartanunk, hogy nem kell 
a teljes jóllakottságig (kipukkadásig) 
teleenni magunkat. 
    A desszertek mindig az étkezések 
befejező fogásaként szerepeljenek. 
A sütemények közül elsősorban a 
gyümölcs- és tejalapúakat része-
sítsük előnyben, mivel ezek keve-
sebb energiát és zsírt tartalmaznak, 
mint a vajkrémesek. Ezen kívül a 
gyümölcs alapúak esetén a 
gyümölcsök édesítő hatását is ki le-
het használni. Csokoládé fel-
használása esetén érdemes a minő-
ségi (magas kakaótartalmú) csoko-
ládékat választani, az "olcsóbb", 

kevés kakaót tartalmazókkal szem-
ben. 
    Ha tudjuk magunkról, hogy nem 

bírjuk a nehéz ételeket és mégsem 
tudunk ellenállni azoknak, még a 
problémák megjelenése előtt, ét-
kezés előtt vegyünk be egy emész-
tést elősegítő gyógyszert (Mezym, 
Triferment), evés közben pedig az 
epeműködést elősegítő gyógyszert 
(Bilagit, Anghirol).  
    Fontos, hogy a menü elkészítésé-
nél a diétára szorulók igényeit is ve-
gyük figyelembe. Cukorbeteg szá-
mára készítsünk édesítőszerrel 
desszertet, epebetegek számára 
gondoskodjunk olyan ételekről, 
amelyek elkésztése során mellőztük 
a sok fűszert, illetve a bő zsírban 
sütést. 
    Ne feledkezzünk meg a rend-
szeres testmozgásról sem, ami az 
ünnepek alatt lehet egy kiadós 
családi séta, vagy ha lehetőség van 
rá egy kis szánkózás, hógolyózás, 
kirándulás. 
    Ha ünnepek után mégis úgy 
adódna, hogy egy kicsit "túlettük" 
magunkat, és nem érezzük jól ma-
gunkat a bőrünkben, ahelyett, hogy 
valami gyors fogyással kecsegtető 
diétába kezdenénk, tartsunk inkább 
egy gyümölcsnapot. Ezek mellett 
pedig fogyasszunk el naponta le-
galább 2 liternyi ásványvizet vagy 
gyógyteát. 
    Az ünnepi időszak kiválóan alkal-
mas még arra, hogy időt szánjunk a 
természetes ételek elkészítésére és 
azok kiélvezésére. Ne rohanjunk, 
beszélgessünk szeretteinkkel, segít-
sünk egymásnak, hogy a család 
minden tagjának pihenés legyen ez 
az időszak és adjunk hálát, hogy 
idén is együtt lehetünk és ennyi 
éltető étel került ismét asztalunkra! 
                                     
                                   Szabó Tünde 

Jó tanácsok az ünnepi étkezéshez 



Rejtvényünkbe ünneppel kapcsolatos igei fel-
hívást építettünk be. 
 

Vízszintes: 1. Az igevers első fele, 12. Ilyen fo-
gat is van, 13. Szalmás gabona, 14. Fűszernö-
vény, 15. Ekképpen, 16. Bog, csomó, 18. Bérlő, 
20. Téli sporteszköz, 21. Fiatalok között: testvért, 
23. Kettős mássalhangzó, 24. Emelet egyharma-
da! 25. Fizikai munkás – zsargonban, 27. Alap-
élelmiszer, 29. Becézett Otília, 30. Baltikumban 
élő rokon nép, 31. Márton-napi csemege, 32. …
János, vásárhelyi színész, 33. Kávé társa, 34. …
Pál úr, a ráérős, 35. Nyárád menti kis falucska, 
36. Manó egynemű hangzói, 37. Tegnap után, 
38. Dühösen kiált, 40. Német í, 41. Ilyen felfújt is 
van, 43. Szláv uralkodó, 44. Himnusz románul, 
45. Nőknek való, 47. Fél atlasz! 49. Dicséretre 
méltók,   
 

Függőleges: 1. Udvarias megszólítás, 2. Divatját múltan, 
3. Elintézésre váró kérdés, 4. Kettős mássalhangzó, 5. 
Ilyen medve is van, 6. Ilyen a nyári monszun, 7. Mutató-
szó, 8. Vissza: lakás, 9. …János, 1796-1815 egyhá-
zunk püspöke volt, 10. Ilyen rezgés is van, 11. Skála-
hang, 15. Az igevers második fele, 17. Könyvre, 
füzetre teszik, 19. Kása egynemű hangzói, 21. Szlo-
vák régiesen, 22. A Bánk bán egyik szereplője, 24. 
Európa legmagasabb vulkánja, 26. Középen elzár! 
(é.f.), 28. Zakó eleje! 29. Vissza: Isten neve latinul, 
31. A skálában á, 32. A munkanapok bibliai száma, 
34. Fényűzően gazdag, 35. Ragyog, 37. Személyes 
névmás, 39. Cigányul: apa (é.f.), 40. Vissza: társas-
játék, 41. Vers jellemzője, 42. Össze-vissza süt! 44. 
Iskola eleje! 46. Kősó egynemű hangzói, 48. Azonos 
mássalhangzók, 50. …Szövetség, erdélyi megalapí-
tása Kecskeméthy István nevéhez kötődik. 

 
Beküldendők: vízszintes 1, függőleges 9, 15. 
 

Gratulálunk minden rejtvényfejtőnek! Ezúttal Ambrus Melinda 
csekelaki olvasónk részesül könyvjutalomban, amit átvehet a 
szerkesztőségben. 
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KERESZTREJTVÉNY 

 

Sült pulyka fahéjas sült almával 
Hozzávalók: 1 kg pulyka felső, vagy alsó comb, de lehet 
szárny is, 10-15 dkg füstölt szalonna, 3-4 közepes mére-
tű vöröshagyma, zsír vagy olaj, baromfi fűszerkeverék, 
fokhagyma, személyenként 2 db közepes alma, porcu-
kor, fahéj. 
Elkészítés: A megtisztított pulykahúst a fűszerkeverékkel 
beszórjuk (sózni nem kell, mert a fűszerkeverék sós), és 
kizsírozott vagy olajozott tepsibe tesszük. A füstölt sza-
lonnát vékonyan felszeleteljük, és a hús tetejét megrak-
juk vele. A megtisztított vöröshagymákat félbe vagy 
négybe vágjuk, és a hús köré rakjuk. Rádarabolunk 6-8 
gerezd fokhagymát. Kevés vizet, esetleg fehérbort ön-
tünk alá, és alufóliával letakarva sütőben puhára sütjük. 
Ha a hús már megpuhult, levesszük a fóliát, és megpirít-
juk a hús tetejét. Az almákat megmossuk, kettévágjuk, 
kivesszük a magházat. A porcukrot fahéjjal összekever-
jük, belemártjuk az alma vágott felét, tepsibe tesszük. A 
maradék cukorral még az alma üres közepét megtöltjük. 
Forró sütőben 15-20 perc alatt puhára sütjük. 
A megsült húst tálra tesszük, körberakjuk a sült almával, 
hagymával, szalonnával, és sült burgonyával tálaljuk.  
 

Mákvirág kalács 
Hozzávalók: A tésztához 500 g búzaliszt, 40 g friss 

élesztő, 350 ml tej, 3 g porcukor, 1 kávéskanál só, 2 
evőkanál étolaj. A töltelékhez 8 evőkanál darált mák, 8 
csapott evőkanál porcukor, 50 g olvasztott vaj, 12 g va-
níliás cukor, 1 db citrom reszelt héja. A kenéshez 1 db 
tojássárgája. 
Elkészítés: Az élesztőt a langyos tejnek kb. egyharma-
dával, csipet cukorral felfuttatjuk, majd tésztát gyúrunk. 
Ezután lisztezett asztalra tesszük a tésztát és kb. 30 x 
40 cm-es téglalappá nyújtjuk. Meglocsoljuk a tésztát az 
olvasztott vajjal, úgy, hogy mindenhol vajas legyen, rá-
szórjuk a mákos-porcukros keveréket, meghintjük a va-
níliás cukorral és ráreszeljük a citromhéjat. Feltekerjük a 
tésztát. Ezután koszorúba hajtjuk a kalácsot, a végeit 
egymásba dugva, összedolgozva, szép kerekre igazít-
juk. Éles késsel bemetsszük a kalácsot, körbe, szimmet-
rikusan, majd a szeleteket félrefordítva, lapjára igazítjuk. 
A kalácsot letakarva, 20 percig pihentetjük. Pihentetés 
után megkenjük tojássárgával. Előmelegített sütőben, 
kb. 200 C°-on, sütőpapírral bélelt tepsiben, 35-40 perc 
alatt, készre, pirosra sütjük. Akkor tudjuk biztosan, hogy 
átsült a kalács, ha a fogpiszkálót beleszúrva, nem ragad 
rá a tészta, vagy ha megkopogtatjuk a tetejét, kongó 
hangot ad. 
 

 

 

Készítette:Zöld György 
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Az adventi bazár elengedhe-
tetlen kellékei a szegfűsze-
ges narancsok, valamint a 
horgolt karácsonyfa díszek 

A Fagyöngy citera-zenekar  
fiatal művészei  

 
 
 
 

Korondi Kinga 
újságíró Gede 
Ildikóval, az  

Erdélyi Reformá-
tus Nőszövetség 

elnökével 
 beszélget. 

A dr. Makkai Gyöngyvér  vezette  
„Máriák és Márták” kórusa 

Zenés-irodalmi ren-

dezvény a Mária és 

Márta Magazin meg-

jelenésének 10. év-

fordulója  

alkalmából  



Adorjáni Nagy Aranka 
 

Örök adventben 
 
Jöttek és tűntek szent karácsonyok, 
tizennyolcnál is több talán, 
tizennyolcszor kerestem Őt, 
de titok maradt nekem és talány. 
 
Csak gyertyalángot láttam és fenyőt, 
azokban véltem, vártam Őt, 
az Ige szólt és zengett az ének, 
egy sugarát elfogtam szemének, 
de villanás volt csak és rejtelem, 
kutattam arcát a szent éjeken, 
éreztem ízét borban és kenyérben, 
palástja lengett már az égen, 
de felhőknél is magasabban, 
annyi tűnt karácsony után 
én mégis adventben maradtam. 
 
Most felfigyelek minden neszre, 
hátha most megy el az ajtó előtt, 
tisztogatok sok mindent megmozgatva, 
vigyázva, várva-várom Őt. 
 
Tudom, a hegynek le kell omlani, 
akkor jön, ha a völgy is egyenes, 
Uram, évekig készítem utad, 
amelyen hozzám végre eljöhess. 
 
Mint kisded jössz, ki szív-bölcsőt keres, 
Vagy úgy toppansz be, mint vőlegény? 
Mécsemet minden nap megtöltöm, 
örök adventben várlak én. 
 
Mert hátha majd a lombos nyár hoz, 
nem gyertyafényű karácsonyos tél, 
vagy éppen akkor hajnal lobban, 
vagy napsugárban izzó dél. 
 
Amíg én méltó leszek hozzád 
lehet, hogy rámegy ez az élet. 
De végig várni foglak téged, 
várni, várni, amíg csak élek –  
 
a lámpás fent, magasba tartva, 
míg végre feljön csillagom, 
végtelen adventek után 
örök karácsonyom. 


