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    Az utolsó pár évtized világjelensége az etnikai önazo-
nosság-keresés. Felbomlottak a többnemzetiségű álla-
mok, egy nyelvet beszélő kisebb-nagyobb népcsoportok 
úgy vélték, hogy önálló országban majd megtalálják 
identitásukat. Ezzel párhuzamosan történt az egyház 
tagolódása is: megjelentek azok, akik keresztyénségük 
megélését nem abban az egyházban keresték, amely-
ben megszülettek, s olyan vallási csoportosulások sza-
porodtak el, amelyekben az egyház ismertető jegyeit 
már alig lehet felfedezni, és amelyek közül egyesek már 
le is szakadtak a Krisztus-testről.  
    És a gyülekezet? Pál apostol arról beszél, hogy a ko-
rinthusi pártoskodók úgy viselkednek, mintha a Krisztus-
test részekre osztható lenne. Ott, akkor, Pál, Apollós, 
Kéfás prédikált, nyilván, különbözőképpen – az egyik 
plántált, a másik öntözött –, de ugyanazt az evangéliu-
mot hirdették, ugyanarról a Krisztusról tettek bizonysá-
got. 
    Elszomorodva látjuk sok helyen gyülekezeteink meg-
oszlását. Behozzuk a világot az egyházba, s a politikai 
hovatartozás szerint tekintünk egyháztag-társainkra. 
    Az elszegényedettek irigykedve vagy vádaskodva 
néznek az újgazdagokra, akik lenézik azokat, akiknek 
nem sikerült a gazdasági létrán feljebb kerülni. 
    Nem tudjuk gyülekezeti szinten kezelni a cigánykér-
dést. 
    A „kegyesek” és a „józanon gondolkozók”, a meditatív 
és az aktív beállítottságú tagok már-már kirekesztenék 
egymást az egyházból. 
    Az egymás elfogadása és a gyülekezeti egység érde-
kében figyeljünk fel egypár páli intelemre: egy a kenyér, 
egy test vagyunk mindannyian, mondja az úrvacsorázó 
gyülekezetnek (I.Kor.10,17); különbségek vannak a szol-
gálatokban is, de az Úr ugyanaz (I. Kor.12, 5); egy testté 
kereszteltettünk meg (I. Kor.12,13). A mennyei Krisztust 
nem lehet részekre szakítani, de a gyülekezet megszag-
gathatja önmagát, és ezzel, mint olyan megsemmisül. 

    Önkötelezésünk, feladatvállalásunk három irányú le-
het: 
    1. El kell ismernünk társaink másságát. Isten nem te-
remtett egyforma embert, különböző testi, lelki, szellemi 
alkattal ruházott fel. Ez nemcsak egy kényszerű helyzet 
elismerése, hanem örömre is vezethet, hogy Isten így 
osztotta szét a kegyelmi ajándékokat és a talentumokat. 
A bűnöket nem szabad elfogadni, de a bűnös megtéríté-
séről csak végső esetben mondhatunk le. 
    2. Ehhez szemléletváltozásra, bibliai szóval élve, 
megtérésre van szükség, de ezt elsősorban ne másoktól 
igényeljük, vagy éppen erőszakoljuk, hanem saját ma-
gunktól. Hiszen nem csupán ő a „más”, hanem én va-
gyok az, és talán a többieknek is el kell fogadniuk az én 
másságomat. 
    3. Az elfogadásnak a szeretet légkörében kell megtör-
ténnie, annak ugyanis, hogy keresem a társam irányába 
a szeretetből történő szolgálat alkalmait. Ez első fokon 
még „csak” azt jelenti, hogy „ha szenved az egyik tag, 
vele együtt szenved valamennyi…” (I. Kor 12, 26), de a 
mások iránti szeretet akkor teljesedik ki, amikor készen 
állok az „irgalmas szamaritánusi” tettre. 
    Egy kör alakú hegy aljában keringünk. Látható távol-
ságban előttünk halad „az a másik”. Próbáljuk utolérni, 
hogy benne társra találjunk; nem üldözőként, hogy sza-
vainkkal megalázzuk, vagy tetteinkkel kiebrudaljuk erről 
a körpályáról. Heves Péterek és szelíd Jánosok, kételke-
dő Tamások, de hitre jutott Tamások is, rangot kereső 
Zebedeus-fiak, Jézust azonnal követő Máték és a későn 
válaszoló Pálok haladunk egymás mögött. Sokszor nem 
sikerül jó szándékunk ellenére sem eljutni a másikig! Pe-
dig van egy találkozóhely: a hegy tetején ott áll a ke-
reszt, s akik oda felérnek, megtalálják Őt és egymást, 
mert „Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, 
sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan 
egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal. 3, 28).   
                                                                Dr. Kozma Zsolt 

Hát részekre szakítható-e Krisztus? 
 
Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok 
és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véle-
ményben. Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt ér-
tem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztu-
sé. Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? (I. Kor. 1, 10-13.) 

                                                                                                                
                                                                     
Bár sok egyház van, de Krisztus csak egy van. Ennek az egy Krisztusnak adott át a teremtő Isten ama titkos szövetség szerint, 
hogy benne leszek igazán az Ő népe. Ennélfogva mindenki, aki Krisztushoz megérkezett, egy láthatatlan lelki társaságot alkot, 
amely áthúzódik múlton, jelenen és jövendőn, mert örökkévaló.     
    A különbségek az egységből táplálkoznak, de az egységben találkoznak. Akkor vagyok én jó református, ha minél inkább hi-
szek az egy Krisztusban, s minél inkább engedelmeskedem neki. Akkor vagyok jó református, ha minél mélyebben belegyökere-
zem az egy és örök Isten atyai szövetségébe, minél inkább részese vagyok az elhivatás reménységének, minél inkább ott va-
gyok, ahol az egy test és lélek összezárul. Ugyanez áll minden keresztyén egyházról. 
    Minden felekezetnek az a legfőbb érdeke és kötelessége, hogy minél több krisztusi életet sugározzék. Mindig akkor újul meg 
és megy át boldog reformáción, mikor önmagával és a világgal szemben Krisztusnak ad igazat. Ide fordul tehát a tétel: annál jobb 
református valaki, minél igazibb keresztyén. De ugyanaz áll a többi egyházakra nézve is. Minden egyháznak a múltban gyökere-
ző különbségek felett látnia kell a jövendő felé mutató nagy egységet: a látható különbségek felett meg kell ragadnia a láthatatlan 
egységet. Krisztusban találkozhatnak és találkoznak is mindig az egyházak. A felekezeti harcok mértéke az egyházaknak – ren-
desen az erősebbnek, – Krisztustól való távolságát méri. Az igazi felekezeti béke az egyházaknak Krisztusban való találkozása.  
A különbség a múlt törvénye, az egység a jövendő szabálya. 
                                                                                                                                                                   Ravasz László 

Egység a különbségben 
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Előzmény 1881-82-ben évekig tartó előkészület után 
szervezték meg Debrecenben a Magyar Református 
Egyház valóban korszakalkotó, alkotmányozó zsinatát. 
Azon a nagyszabású, törvényalkotó gyűlésen szerkesz-
tették meg a Magyar Református Egyház alkotmányát, 
rendezték az egyház színvonalas oktatását, és ott 
mondták ki az öt magyar református egyházkerület unió-
ját. Jó ezt az öt egyházkerületet ma, 130 év távlatából 
megemlíteni: Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni, Ti-
szántúli és Erdélyi egyházkerület, mindenik sajátos tör-
ténelmi múlttal és eléggé arányos beosztásban.  A törté-
nelem alakulása négy évtized múlva ezt a magyar refor-
mátus egyházi szervezetet kegyetlenül szétszakította a 
trianoni határokkal. Magyarországon kívül rekedt ma-
gyar református egyházak az új helyzetben próbálták 
saját egyházi szervezetüket kialakítani, új püspöksége-
ket hoztak létre Felvidéken, később Kárpátalján, Délvi-
déken és Királyhágó melléken. 
Az esemény   A 2004. december 5-iki sikertelen nép-
szavazás után felelős egyházi személyek – magyar ha-
táron belül és kívül egyaránt – érezték, valamit tenni kell, 
és hála Istennek, tenni is lehetett. Szeretet és szégyen, 
felelősség megérzése és felvállalása indította el a ma-
gyar református egyházi tisztségviselők gondolatait, ja-
vaslatait egy közös magyar református egység megte-
remtéséhez. Így találkoztak 2009. május 22-én Debre-
cenben az egykor szétszakított Kárpát-medence orszá-
gaiban élő magyar reformátusok küldöttei és képviselői. 
Természetes, ott voltunk mi is, erdélyiek. Sőt, Erdélyt az 
a megtiszteltetés érte, hogy kilencven éve elszakított 
magyar reformátusok újraegyesítésének határozatát 
Tonk István, az Erdélyi Református Egyházkerület akkori 
ügyvezető főgondnoka olvasta fel. A debreceni Nagy-
templom előtti téren tartott ünnepségen az ünneplők kö-
zött ott ült Orbán Viktor egykori és későbbi miniszterel-
nök is.  
    A Magyar Református Egyház újraegyesülésének jel-
képe egy fa, amelynek gyökerei a történelmi Magyaror-
szág területét jelképezik, míg az ágain lévő 64 levél az 
egykori 64 vármegyére emlékeztet. Az ünnepség leg-
főbb üzenete így hangzott: „Krisztus a jövő, együtt kö-
vetjük őt!” 
Következmény  A mai ember már nem elégszik meg 
csupán egy megrendezett ünnepi eseménnyel. Többet 
szeretne, folytatást. A nagy debreceni eseménynek van-
nak azért közvetlen „apróbb hozadékai”, és van közve-
tett nagy eredménye. Előbbiek közé tartoznak Bethlen 
Gábor erdélyi református fejedelem emlékére közösen 
állított tábla a gyulafehérvári székesegyházban, a közö-
sen szerkesztett és kiadott Kálvincsillag. Hiszem és állí-
tom, hogy a 2009-es debreceni magyar református újra-
egyesülés közvetett következménye a külhoniak számá-
ra megadott magyar állampolgárság is. 
    Testvérkapcsolatok születtek ott és barátságok, egy-
másra figyeltünk egy ideig, és új református gyülekeze-
tek neveit tanultuk meg. Tudom, nem olyan nagy ered-
mény mindez, de élni lehet a lehetőséggel, hogy való-
ban jobban együtt legyünk, mert minden magyar refor-
mátus számára Krisztus a jövő! 
                                                                                                                                             
                                                                    Ötvös József 

 

A magyar református egység három éve 

Erős Alfréd 
 

Könyörgés 
  

Uram!  
Nem magamért imádkozom.  
Ez a legnehezebb imádság.  

Nagy terhem van,  
A népemet hozom.  

Már meginognék, mint a nádszál,  
de erőt önt belém a bizalom.  

Láncszem vagyok.  
Velem imádkozik a népem,  

A magyarok a földön és az égben.  
A láncot tartják erős angyalok.  

Imádkozik az ország.  
Hozzád emeli, Isten, e nép arcát  
és színed előtt könyörögve ellép,  

Uram!  
Az egyetértés nagy kegyelmét  

add meg nekünk, add meg nekünk.  
Legyen az mindennapi kenyerünk!  

Ámen.  
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    Csak kilenc nap múlott el azóta, 
hogy Lőrinc a hírnöki foglalkozást 
elnyerhette a cukorgyárban. A 
kilencedik nap éppen vasárnapra 
esett. Délelőtt még ruhát kefélt, és 
más szépítő műveleteket végzett a 
hírnökség mellett a gazdáinak, de 
azután, hogy megehette a déle-
bédet, szabad volt ő is. 
    – Egész héten keresztül eleget 
szolgáltam másokat  – mondotta 
magában. – Ezen a délutánon tehát 
érdemesebb embert fogok szolgálni, 
vagyis önmagamat. 
    Könnyű és kellemes szolgálat 
volt, amit a maga számára kitalált. 
Látta ugyanis, hogy verőfényes őszi 
idő van, s látta azt is, hogy a mezők 
integetnek feléje. 
    – Jövök, ne féljetek! – 
mondta és magához vette 
a botját, amelynek párja 
sehol nem volt, mert ilyen 
botja csak egy vad 
püspöknek lehetett volna, 
hogy ugyan vad püspök 
volna a világon. 
    Vette tehát a botját, és 
elindult a mezők felé. (…) 
    Szétnézett, hogy valami 
alkalmas helyen trónust 
keressen magának. Talált 
is volna egy alkalmas 
dombot, amelyen hatal-
mas kórók lázadtak a her-
vasztó idő ellen. Lépett 
néhányat arra, de aztán 
mégis azt gondolta, hogy 
üljön a kórók közé, aki 
szamár, mert ő olyan     
helyre kívánkozik, amely 
emberhez méltó. Közel is 
volt egészen egy falu, s úgy találta, 
hogy a pihenés számára a legmél-
tóbb hely mégis ott lehet. El is indult 
tehát, és tíz perc múlva bent volt a 
falu szívében. Itt megállott, és azon 
gondolkozott, hogy a paphoz men-
jen-e, vagy valaki világi emberhez. 
    Egyikhez sem ment, mert döntés 
előtt meglátott egy kirajzolt kezet, 
amely nagy és egyenes mutatóujjal 
valami sárgára festett ajtóra muta-
tott. 
    – No, ez se mutasson hiába! – 
mondotta, és belépett az ajtón. 
    Sejtette már künn is, hogy olyan 
helyre mutathat az ujj, ahol más 

keresi a hasznot. De van olyan kor-
csma is, amely csak akkor nyilván-
való, ha már bent van az ember. Ez 
éppen olyan volt. Két asztal kínálko-
zott az egész szobában, de az a 
kettő legalább jó nagy volt. Az egyik-
nél már üldögélt is egy legény. Szép 
fehér ing volt rajta, a derekán széles 
szíj s nagy fekete kalapja előtte az 
asztalon. 
    Odaült Lőrinc, és azt mondta: 
    – Szabad lesz megháborítanom? 

    A román legény egyet sem szólt, 
hanem bizalmatlanul tekintett rá, 
majd azt a nagy fekete kalapját 
közelebb húzta magához. 
    – Mivel szolgálhatok? – jött oda a 
korcsmáros. 
    – Ha már éppen szolgálni akar – 
mondta Lőrinc –, akkor szolgáljon 
egy fél liter borral. De hozzon három 
poharat hozzá. 
    – Hát az minek? 
    –  Az Isten is három személyből 
áll – felelte Lőrinc. 
    Nem feleselt a korcsmáros, 
hanem elhozta a fél liter bort s a 
három poharat. Lőrinc töltött az egy-

ikbe, majd felemelte, és a román 
legény felé sandítva, így szólt: 
    – Ha volna egy társam, azzal 
innám. De hejh! mindig egyedül 
van a magyar! 
    A román most sem méltatta fi-

gyelemre, de érthetett magyarul, 
mert elévette a tarisznyáját, s abból 
furulyát bújtatott ki, mintha meg 
akarta volna mutatni, hogy a román 
is mindig egyedül van. 
    Szép karikás furulya volt, három 
rézkarikával, s a színe barnafényes, 
mint a pásztorok haja. Mindjárt a 
szájához emelte, és játszani kezdett 
rajta. Olyan szívfájdító és messze 
szóló dallamot fújt, hogy Lőrinc is-
mét töltött a poharába, és azt 

mondta: 
    – Hajh, azok a csalfa 
lányok! 
    A legény ránézett a 
furulya mellől, s hát 
könnyes a szeme. Erre 
Lőrinc a másik pohárba is 
töltött, majd közelebb 
húzódott a románhoz, és 
így szólt hozzá: 
    – Megkínálnám ezzel a 
kicsiséggel, ha nem 
sérteném meg. 
    A legény elfogadta a 
bort, és mind egy cseppig 
kiitta. 
    – No, ugye, ez is 
muzsikál? – mondta 
Lőrinc. 
    Még erre sem szólott a 
legény, hanem maga elé 
tette a furulyát, és 
messze nézett, mint az 
előbb a nóta. Lőrinc nem 

azt mondta neki, hogy nézzen még 
messzebbre, hanem felvette a furu-
lyát, és egy szöktető nótát kezdett 
fújni rajta. A román legénynek oda-
fordult lassan a feje, mint a napra-
forgó, majd lassan felemelte a karját, 
és a Lőrinc vállára tette. 
    – Muzsikaszóval szép megértés 
van – mondta. 
    Lőrinc abbahagyta a nótát, és így 
felelt: 
    – Mert a muzsikaszó a szívet 
tekinti. 
    Csakugyan a szívet tekintette, 
mert jól megindult a beszélgetés.  
A román elpanaszolta szerelmi 

Tamási Áron 

Erdélyi társaság 
(részlet) 

 Gáspár Gyula festménye 
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bánatát, s el Lőrinc is az ő árvaságát. Amikor ismét ittak 
egy pohárral, a román olyan barátságba szökkent, hogy 
mindenképpen szeretett volna Lőrincnek adni valamit. 
Keresgélt is sokáig valami mozdítható dolog után, de 
szegény volt, s nem talált. 
    – Ne erőltesd magadat, Demeter! – csillapította 
Lőrinc. 
    – De én akarom, hogy örökké megemlékezzél rólam. 
    – Ha olyan erősen akarod, akkor add nekem a furu-
lyád harmadrészét, vagyis az első karikáig. 
    Nagyon megijedt Demeter, de amikor Lőrinc jól meg-
magyarázta, hogy ő csak jelképileg akarja az első 
karikáig, akkor Demeter boldogan ajándékozta oda neki. 
Még azt is mondotta, hogy örökké Lőrincre fog gondolni, 
amikor a szíve elévéteti véle a furulyát. S mintha Isten 
kormányozta volna ezt a találkozást, nemsokára egy 
szász legény is belépett a korcsmába. 
    – Ezt is híjjuk ide! – mondta Lőrinc, s mivel Demeter 
nem ellenezte; odaszólt a szásznak: 
    – Szívesen látjuk a kamerádot, ha meg nem sértenők. 
    A szász odaült, és azt mondta: 
    – Szívesen fogadom, de pénzzel nem rendelkezem. 
    – Nem is pénzzel kell itt rendelkezni, hanem szívvel – 
szólott Lőrinc, és töltött a szásznak is. De a szász csak 
koccintott, s nem akart inni. Beszélni sem igen akart, 
csak bizalmatlanul nézett. 
    – Tud-e maga furulyázni? – kérdezte Lőrinc. 
    – Semmiképpen nem – felelte a szász. 
    Nagy baj volt, hogy a szász nem tudott megfelelő dal-
lamot fújni a furulyába, de valahogy mégis segítettek raj-
ta, mert Lőrinc addig unszolta, amíg énekelt nekik egy 
szász éneket. Ötször-hatszor elénekeltették vele a dalt, 
s akkor Lőrinc szájához emelte a furulyát. 
    – Nagyon jól előre megy! – örvendezett a szász, és 
úgy kinyílott a szíve, hogy Lőrinc indítványára Demeter 
neki ajándékozta a furulya közepét. A szász nem értette, 
miképpen lehetséges, hogy valami az övé legyen, s mé-
gis más vegye hasznát, de Lőrinc megmagyarázta neki. 
    – Ez a furulya a mi közös kincsünk – mondotta 
Lőrinc. – Csakhogy hárman egyszerre nem fújhatjuk. 
    Éppen jókor fejtegette a közös furulyát, mert egy 
román őrmester lépett be a korcsmába. Nem ült az ő 
asztalukhoz, de a másiknál az öklére könyökölt, és 
hatalmasan nézte őket. 
    Lőrincék csak annyira nézték őt, amennyire rangja 
után megérdemelte, és tovább játszottak a furulyán. 
Amíg Demeter búbánatát és a szász harsogását beszél-
te a furulya, addig ment is a dolog, de midőn Lőrinc egy 
székely kesergést kezdett szikráztatni, akkor odaugrott 
az őrmester, és a furulyát kirántotta a Lőrinc kezéből. 
    Aztán a földhöz vágta, és nagy csizmájával rátapo-
sott. 
    A szegény furulya reccsent egyet, s abban a recs-  
csenésben benne volt mindhármuk dallama. 
    Demeter felugrott, és egy széket tett maga elé, a 
szász is. Lőrinc azonban odaállott a középre, ahol min-
den ütés csak őt érhette volna, és könnyes szemmel 
csak ennyit szólott: 
    – A közös kincset rontottad össze, te balga! 

 
 Tóth Árpád 

Lélektől lélekig 
 
Állok az ablak mellett éjszaka,  
S a mérhetetlen messszeségen át  
Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd  
Távol csillag remegő sugarát.  
 
Billió mérföldekről jött e fény,  
Jött a jeges, fekete és kopár  
Terek sötétjén lankadatlanul,  
S ki tudja, mennyi ezredéve már.  
 
Egy égi üzenet, mely végre most  
Hozzám talált s szememben célhoz ért,  
S boldogan hal meg, amíg rácsukom  
Fáradt pillám koporsófödelét.  
 
Tanultam én, hogy átalszűrve a  
Tudósok finom kristályműszerén,  
Bús földünkkel s bús testemmel rokon  
Elemekről ád hírt az égi fény.  
 
Magamba zárom, véremmé iszom,  
És csöndben és tűnődve figyelem,  
Mily ős bút zokog a vérnek a fény,  
Földnek az ég, elemnek az elem?  
 
Tán fáj a csillagoknak a magány,  
A térbe szétszórt milljom árvaság?  
S hogy össze nem találunk már soha  
A jégen, éjen s messziségen át?  
 
Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,  
Mint egymástól itt a földi szívek!  
A Szíriusz van tőlem távolabb,  
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?  
 
Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!  
Ó, jaj, az út lélektől lélekig!  
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,  
S köztünk a roppant, jeges űr lakik! 
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    A cím olvastán vizuális memóri-
ánkban azok a naiv, idillikus hangu-
latú képek elevenedhetnek meg, 
amiken különböző bőrszínű gyerme-
kek egymás kezét fogva táncolnak, 
játszanak. Eszünkbe juthat István 
királyunk intelme, amit fiához, Imre 
herceghez írt: „az egy nyelvű és egy 
szokású ország gyenge és esendő”, 
vagy az ismert latin közmondás: 
varietas delectat (a változatosság 
gyönyörködtet). De bibliai szövegek 
is megszólalhatnak bennünk: „és 
teremté Isten… az ő nemük sze-
rint” (I. Móz. 1), vagy: „a kegyelmi 
ajándékokban különbség van, de 
ugyanaz a Lélek” (I. Kor. 12). Sőt, 
„bejöhet” a Szentháromság titkának 
dogmatikai értelmezése is: Isten 
egy, de nem egyedül való.  
    Valóban: milyen unalmas lenne 
külsőképpen is az életünk, ha Isten 
homogén világot teremtett volna, 
amelyben minden hegy, folyó, fa és 
ember egyforma lenne, mindenkiről 
magunk tökéletes képmása nézne 
vissza ránk! Mennyire egyhangú len-
ne egy szimfónia, ha az egész zene-
műben végig ugyanaz a hangszer 
szólna! Fölöslegessé válna a szivár-
vány megnevezés, ha abban csupán 
egyetlen színt látnánk! Sivár lenne a 
nyári mező, ha csak egyfajta virág 
nyílna rajta! 
    Sokszínű világban élünk és mi 
magunk is sokfélék vagyunk, ehhez 
nem fér kétség. Amint ahhoz sem, 
hogy Isten akarata, terve szerinti ál-
lapot ez. Pál apostol ismert test-
hasonlatában (I. Kor. 12) szintén er-
ről beszél. Láb, kéz, fül, szem, ta-
gok – így teljes és „szép renddel 
egyberakott és egybeszerkesztett”, 
azaz működőképes a test.  
    Azonban egy a Fej (Ef. 4, 16)! És 
itt már az egységről szólunk. Arról, 
hogy minket – adottságokban, gon-

dolkozásban, véleményben egymás-
tól annyira különböző embereket – 
Valaki élő, egymást éltető, rendelte-
tésünket együtt betöltő közösséggé 
akar formálni.  
Ugyanis a sokféleségből lehet káosz 
is. Gondoljunk a prófétai siralomra:   
ki-ki az ő útára tértünk. (És. 53, 6) A 
sokféleségből lehet zavaros egyve-
leg, egymásnak feszülő versengés, 
kárhozatos megosztottság, kibékít-
hetetlen ellentét.  
    Míg a fent említett hasonlatokban 
(test, szivárvány, az egész tarka vi-
lág harmóniája) nagyon szépen 
megfér egymás mellett a sokféleség, 
addig köztünk – akikről ezek a ha-
sonlatok szólni kívánnak – nem ilyen 
egyértelmű a dolog. A különbözőség 
nem egyszer irritáló tényezővé válik. 
A gyűlölködés, a megosztottság 
alapjává. Nem olyan, mint mi, nem 
közülünk való, ráadásul még utunk-
ban is áll, nosza, „csináljuk ki.” Lásd 
népek, nemzetek, felekezetek, csa-
ládok, személyek egymás ellen ví-
vott elkeseredett harcát. Mert irigy-
ség, önzés, gőg, nagyravágyás van 
közöttünk, ahol – ezt kényszeresen 
így gondoljuk – saját érvényesülé-
sünkért a másikat félre kell állítani, le 
kell tiporni. Találó a Bibliából szár-
mazó kifejezés: rossz szemmel né-
zünk egymásra (I. Sám. 18, 9). A mi 
szemünkkel, szívünkkel van baj te-
hát. Vagy a másikéval, aki így néz 
vissza reánk, aki – lehet, puszta lé-
tével – provokációt, fenyegetést je-
lent számunkra? A másik ember, a 
másik fél, a másik párt … a vádak 
mindig így fogalmazódnak meg.  
Már nem is lehet eldönteni, ki kezdte 
a harcot, ki emelte fel elsőnek a do-
rongot.  Jaj, nem ismerjük fel, hogy 
Isten egymásért teremtett, egymás 
mellé állított! A felebarát nélkül csak 
félember vagyok. Sütő András írja a 

Káin és Ábel című 
drámájában: egy-
más lépcsőfokai 
lehetnénk.  
    Maradjunk az 
említett bibliai pél-
dánál. Mi van ak-
kor, ha a sokféle-
ségben gonosz, 
destruktív erők je-
lennek meg, a 
szimfóniát hamis 
hangok torzítják? 
Ama bizonyos egy-
ség nevében tole-
rálnunk kell ezt is? 

Mi történjen Káinnal? A dilemmát 
maga a történet oldja fel, számunkra 
is nagyon tanulságos módon. Isten 
veszi kezébe az ügyet. A bűnt bűn-
nek nevezi, a bűnöst megbünteti, 
elkülöníti, de a bosszúállást megtiltja 
az embernek. 
    Egy felsőbb akarat egyetértő elfo-
gadása, kicsinyes érdekeink, önző 
céljaink alárendelése annak – csak 
ez a döntés, ez a lépés őrizheti meg 
köztünk a rendeltetésünkké lett egy-
séget. A testnek fejre van szüksége, 
különben meghasonlik önmagával. 
Egyházunk, népünk nem egyszer 
egymás ellen vitézkedő tagok bizarr 
látványát nyújtja/nyújtotta.  Elsza-
kadtunk a Főtől, akihez tartozunk 
(hiába valljuk: akár élek, akár halok 
…), akiben egymást és önmagunkat 
is megtalálhatjuk.    
    A nagy kérdés az tehát: vitáink-
ban, nézeteltéréseinkben, egymás-
sal való hadakozásainkban (legyen 
szó családról, gyülekezetről, egy-
házról, nemzetről, világról) észre 
vesszük-e a közös alapot, a bibliai 
fundamentumot, és azon megállva 
alávetjük-e magunkat a krisztusi tör-
vényeknek, szabályoknak? Ha nem, 
akkor a mindenki mindenki elleni  
szabadharcot hirdetjük meg.  
    Nyilvánvaló, hogy a sokféleség-
ben megvalósuló egységnek legfon-
tosabb lelki feltétele az elfogadó, 
inspiráló szeretet, legnagyobb ellen-
sége pedig a gyűlölködés. Ez utóbbi-
nak jelenléte meghiúsítja – vagy 
csupán látszólagossá teszi – az iga-
zi egységet. 
    Egy Michelangelóról szóló törté-
net azt mondja el, hogy a nagy festő 
Az utolsó vacsora című híres műve 
utolsó részletein dolgozott – csak a 
Jézus és a Júdás alakja hiányzott a 
képről –, amikor nagyon megharagu-
dott egyik festőtársára, és elhatároz-
ta, hogy róla fogja megmintázni Jú-
dást. Meg is tette, azonban ezután 
semmiképpen sem sikerült a Jézus 
arcát megfestenie. Annyira betöltötte 
szívét a harag, a gyűlölet, hogy nem 
tudta ábrázolni a festményen Jézust, 
mint a tökéletes jóság és tisztaság 
megtestesítőjét. Csak miután meg-
bocsátott társának és átfestette a 
Júdás arcát, sikerült a Megváltó ra-
gyogó alakját megalkotnia. 
    „Hogy mindnyájan egyek legye-
nek – kéri Jézus a főpapi imájában 
(Jn. 17, 21) –, amint te énbennem, 
Atyám, és én tebenned.” Az igazi 
egység modellje és erőforrása Isten 
szeretete, megvalósulási feltétele 
pedig – bennünk, köztünk – annak 
engedelmes befogadása.  
                                  Domahidi Béla 

Egység a sokféleségben 

Radnóti Miklós 
 

                 Június 
 

Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz, 
az ég derűs, nincs homlokán redő, 

utak mentén virágzik mind az akác,  
a csermelynek arany taréja nő, 

s a fényes levegőbe villogó 
jeleket ír egy lustán hősködő 

gyémántos testű nagy szitakötő. 
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    Mindnyájan jártunk virágos réten és bizonyára min-
denki csokrot is kötött, hiszen lehetetlen ellenállni a kö-
rülöttünk tarkálló virágoknak. Alighogy leszakítunk egyet, 
kezünk máris a következő után nyúl, mert az szebb, kü-
lönlegesebb, másabb. Mássága csalogat, az az értéke, 
az különbözteti meg sok ezer társától. 
    Május a virághagymák, ősszel nyíló virágmagvak ülte-
tésének hónapja, s pár hét múlva már kíváncsian lessük, 
ugyanabból a talajból virágágyásaink milyen színű virá-
got nyílnak. Akkor vagyunk a legboldogabbak, ha ker-
tünk a szomszédénál színesebb. Mennyire pozitívan ér-
tékeljük mindazt, amit a természet alkot, és milyen gyak-
ran elutasítjuk embertársaink másságát. Másságot hoz 
létre a genetika, a faj, a civilizáció, a társadalom és ez-
zel szemben nem vagyunk mindig toleránsak. Pedig ez 
is a természet ajándéka, Isten teremtménye. Ez is a 
Csoda része. A másság elfogadása függ a társadalmi 
előítéletektől, műveltségtől, kortól, civilizációtól, hagyo-
mányoktól. Amihez a legtermészetesebben kellene vi-
szonyuljunk, gyakran azt tesszük bonyolulttá. Ha ismer-
jük önmagunkat, felismerjük azokat a vonásokat, ame-
lyek alapján mások vagyunk mint a társaink, társaink 
mások, mint mi. 
    Az általános iskolás gyermekek korcsoportja már ér-
zékeli a másságot: bőrszínt, mozgást, észleli a testi fo-
gyatékosságot, felméri társa értelmi képességét, látja az 
öltözködésbeli különbséget, sőt okát is megfejti.    
    Tanári munkám során a másság elfogadásának vagy 
elutasításának számos példájával találkoztam. Ha sta-
tisztikai kimutatást készítenék, magasan vezetne pozitív 
mutatóval az a helyzet, amikor egy osztályközösség fo-
gyatékkal élő társat kap. S. R. fogyatékkal élő kisfiú tás-
káját éveken keresztül hozták osztálytársai, beosztva 
egymás között, ki kíséri reggel, ki délben, ki viszi ki szü-
netre. Soha nem fáradtak bele, soha nem esett ki egyet-
len láncszem sem. Ebben az osztályban könnyen kiala-
kult a felelősségérzet, megtapasztalták, hogy segíteni jó. 
Az értelmi fogyatékkal született gyermek beilleszkedése 
nehezebb. A beiskolázási-oktatási rendszerünk elfo-
gadja, hogy ne kisegítő, hanem normál program 
szerinti iskolába járjon. Ennek helyességét meg-
ítélni nehéz és bonyolult kérdés. Tapasztalatom 
az, hogy felzárkóztatni őket csak kis lépések-
ben lehet. Vitathatatlan, 
hogy a közösség, amely-
nek tagjaivá váltak, kimoz-
dította őket a „más” gyer-
mekek magányából. Köz-
lékenyebbek lettek, vi-
selkedésük oldot-
tabbá vált. Megfi-
gyeltem, hogy a 
befogadó közös-
ség is jobbá vált. 
Láttam őszinte 
örömet, mikor tár-
suk Sz. B. A. nehe-
zen megtanult vers-
részletet alig érthetően, 
de elmondta. Lélegzetvisz-

szafojtva figyeltek, boldogak voltak, mert saját eredmé-
nyüknek érezték az átmenést biztosító osztályzatot. A 
kamaszodó gyermek nem nagyon becéz, de ezeket a 
gyermekeket kivétel nélkül becézik. 
    Társadalmunk hajlamos népcsoportok megbélyegzé-
sére. Volt olyan roma tanítványom, akitől szinte lehetet-
len volt órát tartani. Talán többször is elhangzott a vég-
zetes mondat, hogy év végéig „kibírjuk”. A csoda akkor 
történt meg, amikor egyik társa letette iskola-kiflijét L. 
padjára. Hálásan villant a kis bogárszem. Az osztály ez-
után elhalmozta kiflivel és tejjel, pedig L. egyáltalán nem 
volt rászorulva a plusz adagra. L. megjavult fogadkozá-
sok nélkül, mert nem akart lemaradni attól a közösség-
től, amely őt „szerette”.  
    Hol vannak ezek a sejtett utak, kapuk, melyek elve-
zetnek a szívhez? Mikor és ki találja meg az ösvényt, 
mely megváltoztatja az egymáshoz való viszonyulásun-
kat?    
    Számomra a másság elfogadása, megismerése szük-
séges, azért, hogy a másság ne zavarjon, ne öltsön ag-
resszív formát és ne bántson. 
    Hogy ne találkozzon ököllel a kezünk, ahhoz nekünk 
kell hamarabb kinyújtani. Tegyük fel a kérdést időnként 
magunknak: kinyújtottam-e a kezem elégszer, azért, 
hogy körülöttem a másság ajándék legyen – egy szál a 
tarka csokromból – és nem bosszantó, elutasító külön-
bözőség? Ha igen, akkor szembemosolyoghatunk a 
fénnyel. 
                                                                    K. Nagy Olga 
 

Másságainkról 
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    Koreck Máriát, a Divers Egye-
sület elnökét arra kérem, beszél-
gessen el velem a sokszínűségről 
és az abban rejlő lehetőségekről a 
mai megosztottság és a kívánt 
egység fényében. 
 
    – Megvalósul-e Erdélyben a sok-
színűség? 
    – Van egy multikulturális keret Er-
délyben, még pontosabban fogal-
mazva van egy egymásmellettiség. 
Ez a történelem folyamán változott, 
idővel gazdagodott. Az a gond, hogy 
bizonyos kisebbségekhez tartozók 
száma csökken és ez oda vezet, 
hogy uniformizálódik a társadalom. 
Alapvetően a mai realitás az, hogy 
minden csoport őrzi kulturális identi-
tásának alapvető tényezőit, és ezek 
közül egyik a nyelv. Ez az eszköz, 
ami a kommunikáció eszköze, sok 
esetben akadály is lehet. Ahhoz 
hogy ezek az egymás mellett élő 
entitások egymásról minél többet 
tudjanak, ahhoz szükség lenne, 
hogy a nyelv összekösse őket. Ez 
jelenleg nincs meg, ezért nem be-
szélhetünk arról, hogy a sokszínű-
ségben megvalósulna az egység. 
    – Ha az itt élők kultúrájában a 
többnyelvűség valóban megvalósul-
na, akkor az tényleg segítene a 
helyzeten? 
    – Sokat segítene abban, hogy a 
félreértések kiküszöbölődhessenek. 
Onnan elkezdve, hogy nem kerülne 
erőfeszítésbe, hogy mindent lefor-
dítsunk, vagy nem kellene a másik-
nak (mindegy, hogy ez esetben ki a 
másik) az anyanyelvén beszéljünk, 
ahhoz hogy értsük egymást, akkor 
ez valódi közösségi egységhez ve-
zetne. Korábban nem csak Marosvá-
sárhelyen tudtak a románok magya-
rul és fordítva, hanem másutt is ha-
gyomány és természetes helyzet 
volt, hogy mindenki igyekezett a má-
sik nyelvét legalább annyira elsajátí-
tani, hogy megértse. A Maros me-
gyei falvakban mára már bonyolulttá 
vált a helyzet, mert monokultúrákról 
beszélhetünk, és ez gondot okozhat 
mindkét félnek, esetenként mindhá-
romnak, ha a roma közösséget is 
számítjuk. 
    Talán az lenne a megoldás, ha 
nem azt hangsúlyozzuk, hogy a mi-

énk az értékes, hiszen mindhárom 
egyformán értékes. Inkább próbáljuk 
meg egymáshoz közelíteni őket, 
mert akkor lesz egységes közösség. 
Ezalatt olyan közösséget értek, 
amely együtt akar fejlődni, ami felté-
telezi azt, hogy a közösségnek a 
tagjai, amelyek lehetnek különböző 
csoportok vagy etnikai közösségek, 
közreműködnek és együtt próbálnak 
meg előre haladni, persze megőriz-
ve a sajátosságaikat. Ha nem sikerül 
megőrizniük a sajátosságaikat az 
feszültséget gerjeszt. Mivel nagyon 
könnyű elveszíteni a kulturális identi-
tásnak bizonyos elemeit, ha egy kö-
zösséget erős külső hatások érnek, 
akkor az első reakció a védekezés, 
az elzárkózás. 

    – Kik segíthetnek az egységes 
közösség kialakításában? 
    – Elsősorban azok, akik aktívak a 
közösségi életben, a vezetők, véle-
ményformálók. Sok esetben ugyanis 
ők a példaképek, és ha ők nyitottak 
és megtalálják a módját annak, hogy 
megőrizzék a kulturális identitásuk 
elemeit, akkor a közösség követni 
fogja őket. Külön figyelniük kellene 
arra, hogy legalább ellene ne tegye-
nek semmit. Persze ez a legkeve-
sebb, amit tehetnek. Például a taná-
rok, ha csak a saját kultúrájukra fi-
gyelnek oda és a másik kultúra érde-
meit elhallgatják, az nem jó. Fel kell 
hívniuk a figyelmet mindkettőre, be-

szélniük kell a vallásszabadságról, a 
toleranciáról és be kell mutatniuk a 
legjobb megoldásokat, tapasztalato-
kat. Fontos, hogy a másik kultúrát ne 
csak a sérelmeken keresztül ismer-
jék meg a gyerekek. Jó lenne, ha 
minden erdélyi gyerek tudná, hogy a 
vallási sokszínűség miért alakult ki. 
Ezek az ismeretek azért fontosak, 
mert ha ismerik a közelükben élő 
közösség kultúráját, akkor az szá-
mukra már nem idegen, nem fenye-
gető és megteremtődik a békés 
együttélés feltétele. Továbblépés 
lehetne, ha ezek a közösségek 
interferálódnának, találkoznának, 
hatnának egymásra és kapcsolatot 
teremtenének egymással. 
    – Amit mond az szép, de elég ne-
héz megvalósítani, különösen akkor, 
ha egyik közösség fenyegetve érzi 
létét… 
    – Az az igazság, hogy a többség 
mindig előnyös helyzetben van. Ez 
igaz a szórványtelepüléseken, a Ma-
ros megyei vegyes falvakban, de 
ugyanúgy igaz ott is, ahol – például 
a Székelyföldön – a magyar közös-
ség van többségben és mondjuk a 
roma közösség van kisebbségben. 
    Ami a magyar közösséget illeti, 
országos szinten jogos a fenyege-
tettség érzése, annál is inkább, 
mert a számbeli fogyás az tény és 
ezen a kultúra megőrzése sem tud 
segíteni. Ez is mutatja, hogy ha 
csak a kultúránkat és a hagyomá-
nyainkat őrizzük, az még koránt-
sem elegendő. Azokon a települé-
seken, ahol egy adott közösség ki-
sebbségben van, ott érdemes min-
dent megtennie azért, hogy a több-
ség megismerje és elfogadja őket, 
ugyanakkor az is fontos, hogy a ki-
sebbség is ismerje a többség kultú-
ráját, hogy meg tudják érteni egy-
mást. Másrészt azokon a települé-

seken, ahol egy adott közösség 
többségben van, ők is meg kell is-
merjék a kisebbséget, hogy ne fe-
nyegető betolakodóként lássák, ha-
nem tudják elfogadni a másságában. 
Tudom, hogy sokan idegenkednek, 
de nem ártana megtanulnunk példá-
ul a roma nyelvet. A mi egyesületünk 
mindenkinek ajánlja ezt. Éppen ezért 
a honlapunkról (www.divers.org.ro) 
elérhető egy on-line, ingyenes roma 
nyelvkurzus is. Persze ideális hely-
zet az lenne, ha az iskolában az erre 
megfelelő korban kezdenék el a 
nyelvtanulást. Ráadásul, a tanügyi 
törvény e tekintetben megengedő és 
lehet tanulni akár a roma nyelvet is, 

Erőfeszítéseket kell tenni 

A sokszínűség egysége 
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ha a szülők választható tantárgyként ezt kérik. A 
gyerekkorban megtanult nyelvi alapok magasabb 
színvonalú tudást tesznek lehetővé, de az alapok 
elsajátításához sosem késő hozzáfogni. El kell 
ismernünk, hogy ez nagy erőfeszítést jelent, de 
megéri. 
    – Beszéltünk arról, hogy mit tehetnek a véle-
ményformálók, a pedagógusok vagy akár maguk 
a közösség tagjai. Ugyanakkor nem beszéltünk 
arról, hogy a család mit tehet? 
    – A szülők és nagyszülők tudatosan kellene 
odafigyeljenek, hogy a gyerekekbe ne alakuljanak 
ki előítéletek. Ráadásul mégha odahaza senki 
sem előítéletes és kerüli a sztereotípiákat, akkor a 
gyerek máshonnan is megtanulhatja ezeket: isko-
lából, tévéből. Az előítéletekkel pedig az a baj, 
hogy nagyon könnyen saját gondolatunkként fo-
gadjuk el, nem kérdőjelezzük meg. Pedig a ve-
gyes közösségekben különösen fontos, hogy vé-
giggondoljuk, hogy a másság az miért van, és tu-
datosítani, hogy az nem rossz nekem. Éppen 
ezért a közösségnek is, és egyénileg is fel kell vál-
lalniuk az erőfeszítést, hogy a sokszínűség meg-
valósuljon és az egység megmaradjon. 
    – Igen nehéz ezt megvalósítani, miközben nem 
ritkán halljuk, hogy egyik-másik etnikum tagjai ilye-
nek meg olyanok, de jót alig hallunk felőlük. Mi-
lyen pozitív példákat hozhatunk fel például a roma 
közösség tagjai esetében? 
    – Tudnunk kell, hogy a romák közül többnyire 
nem a hagyományőrzőkkel van gond, hanem a 
gyökértelenekkel. A hagyományőrzőknél már ma-
ga a tény, hogy őrzik a viseletüket, szokásaikat az 
is érték. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy so-
kan közülük legalább három nyelvet beszélnek, és 
rugalmasan kezelik a nehézségeket. Ha mától 
nem lehet lovakkal kereskedni, akkor holnaptól 
zoknit fognak árulni. Ha Erdélyben valamiért tilta-
nák, akkor viszonylag könnyen mozdulnak olyan 
helyre, ahol könnyebb a megélhetés. Ebből a fle-
xibilitásból is van bőven mit tanulnunk tőlük. És 
akkor még nem beszéltünk a közismert ritmusér-
zékükről vagy családközpontúságukról. Vagyis 
létük gazdagítja közösségeinket és érdemes erő-
feszítéseket tennünk azért, hogy velük együtt is 
megvalósuljon a sokszínű egység. 
                                                          Korondi Kinga 

Rafi Lajos 

Feleségemhez 

Ahogyan ütöm s tűröm a vasat, 
Ahogy a bádog tűrődik kezemben, 
Úgy érzem, őrzöd mozdulatomat. 

Apró tested, mely csodákra képes 
Sodor magával, mint egy áradat. 

Nem vagyok rab, mégsem vagyok szabad. 

Ujjaim közt, ha megakad egy fűszál, 
Hozzád hasonló, vékony termeted, 
Mindig ott van figyelmes szemed. 

Ha Isten volnék, nem formálnálak újra, 
Maradj mellettem, mosolygó csodám, 
Szemed tükrében fürdetem magam. 

Rafi Lajos roma költő, 1970-ben született Marosvásárhe-
lyen. Ősszülei a Gáborok törzséből való Nyárád menti ko-
vácsmesterek voltak, egyéves korában szüleivel együtt köl-
tözött Gyergyószárhegyre. Általános iskoláit Gyergyószár-
hegyen, a középiskolát Gyergyószentmiklóson végezte el. 
Első versét a Hargita Népe közölte, azóta több, főleg ma-
gyarországi irodalmi folyóiratban közöl verseket. Hat gyer-
mek édesapja és ősei mesterségéből, a bádogosságból 
tartja el népes családját. Földhöz vert csoda című kötete 
2007-ben jelent meg, a  budapesti L'Harmattan Kiadó gon-
dozásában. A verseskötet 2010-ben Stockholmban svédül 
is megjelent. 

 

La vita è bella 
 
    A férfi: ősz hajú, utcaseprő munkaruhában, seprűvel a kezében, fél cigaretta a szája sarkában. A nő: 50 év körüli, 
bevásárlószatyorral a kezében. Első ránézésre látszik, hogy jól ismerik egymást, szomszédok vagy akár szerelem is 
lehetett valamikor közöttük. Láthatóan örültek egymásnak, mikor találkoztak: 
    – Ugyanabban a két szobában lakom. Elégedett lehetek – mondta a férfi. 
    – Én is – válaszolt a nő – Istennek hála, nincsen semmi gondom. 
    És vég nélkül mesélik, hogy milyen jó nekik. Mintha versengenének. Öt percnyi csevegés után – miközben 
egymás szemébe néztek – derűsen elváltak.      
    A férfi tovább sepert, a nő fogta a szatyrait és elindult a buszmegálló fele. 
    Megvalósul köztük az az egység, amire annyira vágyunk: nem kérkedtek, nem panaszkodtak, örültek egymásnak 
és figyeltek egymásra. Derűsek voltak, mert az élet szép. 
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Ötvös József  
 

Ahol még  
magyarul szól a zsoltár 
 
    Ötvös József a Marosi Református Egyházmegye esperese, az Erdélyi Egyházkerület missziói 
előadója a vizitációk krónikásaként örökítette meg a gyülekezeti látogatásokon tapasztaltakat. 
"Esperesként időnként éreztem, nem elég csak felkeresni, hivatalosan meglátogatni falusi vagy 
városi gyülekezeteinket, valahol az átélteket meg kell örökíteni az utókornak. Így született meg 
pár nyárádmenti vagy marosszéki egyházi riport. Majd egykor elindultam ún. példamutató gyüle-
kezetek megkeresésére, hiszen felemelő példa lehet, ahogy a Mezőségen vagy Székelyföldön 
kettőszáz lélekszám alá esett falvak, egyházközösségek hisznek és reménykednek, dolgoznak 
és küzdenek a fenn-, vagy megmaradásért." – vallja a szerző.  
    Így állt össze ez a könyv, amely nem csupán az egyházi vonatkozásokat tükrözi, helyet kapnak 
benne a történelmi, nemzetépítő küzdelmek tárgyi vonatkozásai is, amelyek bizonyítékául szol-
gálnak annak, hogy történelmi viharok, majd a sajátos kisebbségi lét megpróbáltatásai közepette 

miként őrizték meg az itt lakók a magyar zsoltárt, miképpen őrizte őket a magyar zsoltár. A kötet második része kallódó, porladó, 
ennek ellenére élni akaró kis közösségekről szól, de ugyanitt kapnak helyet azok a települések, közösségek, ahol példaadóan 
őrzik az önazonosságukat az ott élők, és mintegy felkiáltójelként sorakozik az a – szerencsére még igen kevés – hely, ahol már 
nem szól magyarul a zsoltár. A 196 oldalas könyv a kolozsvári Világhírnév Kiadónál jelent meg 2011-ben. 
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    Az egységesítés hátulütői, aberrációi kapcsán két 
konkrét helyzetről szeretnék beszélni, mindkettő jól tük-
rözi, hogy miért nem egészséges, hasznos, ha mindent 
megpróbálunk egy kaptafára húzni. 
    Az első példa, amit mindannyian ilyen vagy olyan mó-
don megtapasztaltunk az Európai Unióhoz való csatla-
kozás. Bár egyelőre Románia  csak uniós tag lett és 
nem vezette be az eurót, de azért a legtöbb hazai és 
külföldi termék értéke már euróban van megadva. Ezért 
történik meg, hogy ha szerte Európában vagy akár Ame-
rikában valami gazdasági nehézség üti fel a fejét, mi, itt 
Erdélyben is rögtön megérezzük, mert drágább lesz a 
üzemanyag ez maga után vonja minden alapélelmiszer 
előállítási és eladási árának növekedését. Kérdezhet-
nénk, hogy mi közünk van ahhoz, hogy más országok-
ban milyen gazdasági gondok vannak, de erre a szakér-
tők azt válaszolnák, az egységesített Európában min-
denki felelős mindenkiért, és vagy mindenkinek javul, 
vagy mindenkinek romlik a gazdasági helyzete. Mond-
hatnánk, hogy aberráció, hogy mi, nyárádmenti,  Maros 
völgyi termelők is ugyanannyi veteményt, gabonát ter-
meljünk, ugyanakkora disznót, tinót neveljünk, mint a 
magyarországi, németországi vagy akár hollandiai. Hi-
szen nekik sokkal jobb gépeik, felszerelésük, fejlődési 
lehetőségük van. De ez nem számít, mert egy kaptafára 
vagyunk húzva és tőlünk is azt várják, hogy ugyanolyan 
termékeket állítsunk elő, ugyanolyan áron és minőség-
ben, mint a többi uniós állam. Ha környezetünkben szét-
nézünk, jól látjuk, hogy ez az uniformizálás nem, vagy 
legalábbis egyelőre rosszul működik. 
    A másik szélsőséges eset, amiről érdemes és kell be-
szélni, és reménykedjünk, imádkozzunk, hogy ennek 
még a szele se érkezzen el hozzánk, a Svédországban 
egyre nagyobb teret hódító nemek közötti megkülönböz-
tetés elleni harc. Magyarán: mindkét nemű gyermeket, 
legyen az kisfiú vagy kislány egyformán kell kezelni, 
egyforma játékokat kell venni nekik, semleges nevet kell 
adni nekik, hogy majd ők, felnőttként megválasszák, 

hogy melyik nemhez akarnak tartozni.  Svédországban 
vannak már olyan óvodák, ahol az óvó nénik nagyon vi-
gyáznak arra, hogy ne szólítsák kisfiúnak és kislánynak 
az ovisokat, hanem csak gyerekeknek és mindig vegyes 
csoportokat alakítsanak ki. Szerintük nem egészséges, 
hogy a kisfiuk hercegek akarnak lenni, és csak autókkal 
játszanak, mint ahogy az is rossz, ha a kislányok her-
cegnőknek képzelik magukat és csak főzőcskézni, és 
babázni akarnak. Tilos Csipkerózsikát, Hamupipőkét ol-
vasni és a Barbie-baba is ki van tiltva az óvodából. Azok 
a szülők, akik ide íratják be gyerekeiket, azt szeretnék, 
hogy a gyerekek ne tanulják meg a hagyományos kislá-
nyi és kisfiúi szerepeket, hanem mindenkit egyformán 
fogadjanak el, előítéletek nélkül. Erre mondja Székelyföl-
dön Mózsi bácsi, hogy: ezeknek jó dolgukban tejesen 
elment az eszük. Egyébként Svédországban már olyan 
játékkatalógus is megjelent, ahol a kislányok vezetik a 
kisautókat, és a kisfiuk babáznak és főznek a konyhács-
kákban. Bár reméljük, hogy amilyen messze van tőlünk 
Svédország olyan messze marad ez a furcsa hóbort, a 
nemek közötti megkülönböztetés elleni harc is. 
                                                                      Simon Virág 

Nem csak egy kaptafa van! 

Olvasó 
 

 



* A marossárpataki nőszövetség meghívására a Mária és Márta Magazin szer-
kesztői március végén találkoztak a marossárpataki olvasókkal. A falu közösségi 
házában megtartott népes rendezvényen, Nagy József Levente rövid igemagyará-
zata után, a lap munkatársai bemutatták a lapot és beszéltek a szerkesztői mun-
káról. A találkozó szeretetvendégséggel és jó hangulatú beszélgetéssel zárult. A 
Mária és Márta Magazin egyik legnagyobb olvasótábora Marossárpatakon van. 

* Április 27-29 között a proMissio Egyesület programfelelősei és a Mária és Márta 
Magazin szerkesztői Porkoláb Annamária pszichológus vezetésével közösségfej-
lesztő hétvégén vettek részt Jódratosnyán. 

* Május 9-én a Marosvásárhely IX. Tulipán utcai gyülekezet nőszövetsége meglátogatta a szellemileg fogyatékos 
fiatalokkal foglalkozó Ügyes Kezek Alapítványt. A közös bibliaórán – amelyen a nőszövetség tagjai, az alapítvány 
munkatársai, szülők és fiatalok vettek részt – Szabó Gergely Levente gyakornok lelkész szolgált. A szeretetvendég-
ségen átadták a gyülekezet 800 lejes pénzadományát, amit húsvétkor gyűjtöttek az alapítvány támogatására. 

* Pünkösd másodnapján Borsos Melinda az Erdélyi Református Nőszövetség alelnöke előadást tartott az újtordai 
református templomban a Tordai Egyházmegye asszonyainak. Az előadás során bemutatta a proMissio Egyesület 
által, évek óta, szervezett nőszövetségi munkatársképzőt, valamint ismertetett olyan gyülekezeti, nőszövetségi prog-
ramokat, amelyek a képzések eredményeként valósultak meg. 

* A Marosi Református Egyházmegye Vallástanári Köre fogalmazás-pályázatot hirdetett általános iskolásoknak        
Édesanyám címmel. A díjkiosztó ünnepségre május 25-én került sor a Kistemplomban. Lakatos Péter lelkész szol-
gálata után Simon Imola Zsuzsánna tanár értékelte a beérkezett fogalmazásokat és kiosztotta a könyvjutalmakat.    
A programot a proMissio Egyesület támogatta.  

HÍREK  
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Márták és Máriák (42.) 
 
    A Nagysármási Református Egyházközség 1900-ban 
lett anyaegyházzá. A telepített községben a református 
lelkek száma 978 volt akkor. De volt olyan időszak is, 
amikor a folyamatos betelepítés nyomán 1700-at is 
meghaladta a reformátusok száma. (Ebből mára alig 
maradt 1100.) A Magyar Földművelésügyi Minisztérium 
építette fel a templomot, a lelkészi lakást és a parókia 
gazdasági épületeit. Az első lelkipásztornak küzdelmes 
szolgálati évek jutottak. Magyarországról és Erdély 
különböző falvaiból idetelepített lakosságot „egyező 
nyelvre” kellett hangolni, az 1910-ben jelentkező adven-
tizmust ki kellett védeni. Az I. világháború utáni gaz-
dasági krízisben a magyar állam megvonta a  támo-
gatást, a gyülekezetet önfenntartóvá kellett tenni.  
    Az egyházközség második lelkipásztorának szolgálati 
évei alatt, 1928. szeptember 30-án alakult meg a refor-
mátus nőszövetség. Első elnöke Br. Bánffy Marianna 
volt. Tagdíjból, önkéntes felajánlásokból és kézimunkák 
értékesítéséből pénzalapot hoztak létre, amelyből juta-
lomkönyveket vásároltak az állami iskolában tanuló re-
formátus gyermekeknek, támogatták a Református 
Család folyóiratot, a rászorulókat pénzzel és terménnyel 
segítették, kamatmentes kölcsönöket adtak a kérelme-
zőknek, szeretetvendégségeket szerveztek, kerítést 
javítottak, tűzifát vásároltak, stb. 1932-től megritkul a  
nőszövetségi tevékenységről szóló jegyzőkönyvi felje-
gyzés, és 1936-ban meg is szakad. Úgy lehet, hogy a 
kezdeti fellángolás alábbhagyott és a továbbiakban 
szükségszerűen fejtették ki tevékenységüket. De a nők 
mindenkor édesanyák voltak, gyermekeket szültek és 
neveltek. Gyakori volt a 9-12 gyermekes család és 
nagyon ritka az 1-3 gyermekes. Időt szakítottak temp-
lomlátogatásra, bibliaórákra, az imádkozásra. Amikor 
nehéz történelmi idők jöttek, ha nem is szervezett 
fomában, de még lángolóbban mutatták meg, hogy  

 
velük az élet – és különösképpen a lelki élet – megy 
tovább.  
    Az 1989-es fordulat után új korszak kezdődött. Az 
1990-es évek kimagaslóak voltak a nőszövetségi munka 
terén. A templom 1996. évi javítása után szőnyegeket, 
varrottas garnitúrát, csillárokat vásároltak, takarítottak. A 
templom felépítésének 100. évfordulója tiszteletére ren-
dezett ünnepségen 600 embert láttak el étellel-itallal. Az-
tán nem csak az évezredváltás, de a generációváltás is 
megtörtént, aminek következtében ma már csak az ép-
pen adódó feladatokat látják el. De azért az asszonyok 
munkáját dicséri a templom és a parókia udvarán megé-
pített sziklakert, a gyülekezet 100 db. énekeskönyvének 
varrottas borítója. Szeretetvendégséget szerveznek, 
vendégeket fogadnak, gyermekeiket, unokáikat 
vallásórára hozzák, élen járnak a templomlátogatásban. 
Mindig volt egy-egy felívelő, majd alábbhagyó szakasza 
szövetségüknek. De mindenkor gyorsak a hallásra és 
készek a szolgálatra. 
                                                                      Balázs Lajos  
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Negyvenhárom év gyülekezeti 
szolgálat után költöztek a Nyárád 
mentéről Marosvásárhelyre. Falun 
nehezebb volt az élet, mint váro-
son, de a beilleszkedés mégsem 
egyszerű.  

    – A tömbházéletet nehezen szok-
tam meg – meséli Szász Béláné 
Gál Margit tiszteletes asszony –, tíz 
éve élünk ebben a lakásban. Mind-
egyre cserélődnek a lakók is. Nem 
tudunk értekezni a román szom-
szédokkal. Szolgálati éveink alatt 
egyszer voltunk olyan helyen, ahol 
románok is laktak, Erősdön. 
    – Sok gyülekezetben szolgáltak? 
    – Férjem Sepsiszentgyörgyön 
kezdte, aztán Marosvásárhelyre, a 
Vártemplomba került. Mikor lejártak 
a segédlelkészi évei, önálló lelkészi 
szolgálatát Márkodon folytatta, ezt 
követte Erősd, s végül Nyárádszen-
tanna. 
    – Hogyan ismerkedtek meg? 
    – Férjem sepsiszentgyörgyi. Ak-
kor ismertem meg, amikor teo-
lógusként szolgált Sepsiszent-
györgy-Szemerján, ahol mi laktunk. 
Hogy összekerültünk, azt az uno-
kabátyámnak köszönhetem, aki 
szintén segédlelkész volt Marosvá-
sárhelyen. 
    – Mindketten szentgyörgyiek?  
    – Én maksai születésű vagyok. 
Szüleim nagybirtokosok voltak, és 
kiemelték őket. Mindenüket elvették, 
s minket 1950-ben – amikor én tíz 
éves voltam – kényszerlakhelyre köl-
töztettek Sepsiszentgyörgy külvá-
rosába, egy bárói kastélyba, sok 

más családdal együtt. Szörnyű he-
lyzet volt. Minden szobában egy-két 
család lakott. Egy háromtagú román 
családdal laktunk együtt egy 
szobában, függöny választott el 
egymástól. A férfiakat börtönbe 
zárták, az asszonyok a gyermekek-
kel magukra maradtak. 
Gyermekként nem is igazán értet-
tem, hogy mi történik körülöttem. 
Egy darabig a kedves maksai em-
berek hoztak élelmet. Édesanyám 
házakhoz járt mosni, vasalni. Addig 
járt a lakásügyi hivatalhoz, amíg 
végül a családunk egy istállószerű 
épületbe költözhetett, amit édes-
apám –  szabadulása után – lak-
hatóvá alakított. Én ötödikbe jártam, 
naponta sírtam, mert az osztálytár-
saim csúfoltak, a bátyám gimnázi-
umba, a húgom harmadikba, az ö-
csém óvodába járt. Miután végez-
tem, beadtam a kérésemet a leány-
iskolába, de nem vettek fel, mert 
kulákok voltunk. Végül magánúton 
érettségiztem le.  
    Irtózva gondolok vissza a gyer-
mekkoromra! De szép emlékeim is 
vannak. Középiskolában jó falusi 
osztálytársaim voltak. Mivel otthon 
nem voltak megfelelő körülményeim 
a tanulásra, nekem megengedte az 
iskola vezetősége, hogy a bent-
lakásban tanuljak. Nagyon szorgal-
mas voltam, fontos volt számomra a 
tanulás. Szilenciumban a hálóban 
szép énekeket, népdalokat tanul-
tunk, énekeltünk a lányokkal.  
    Az álláskeresés sem ment 
könnyen, dolgoztam varrodában, 
építészeti vállalatnál, zöldségfeldol-
gozóban. De sehol sem marad-
hattam sokáig, – a kulákbélyeg min-
denütt végigkísért. De Isten mindig 
gondot viselt ránk! Később egy kicsit 
javult a helyzet, testvéreim továbbta-
nultak. Én négy évig eladó voltam 
egy üzletben, addig amíg 1964-ben 
összeházasodtunk. Ezzel megválto-
zo t t  m ind en .  C i v i l i zá l t ,  j ó 
körülmények között lehetett élni, bár 
akkoriban a lelkészeknek sem volt 
könnyű az élete.     
    – Milyen volt a lakás? 
    – A régi parókiát le kellett bontani, 
és építettek egy új lakást. Szerény 
parókia volt, mert az anyagi körül-
mények nem engedték meg, hogy 
nagyot építsenek. Kepe volt, ga-
bonával fizettek, önállónak kellett 

lenni. Elkezdtem kertészkedni, ke-
nyeret sütni. Megtanultam varrni, 
aminek később hasznát vettem. Az-
tán sorra születtek a lányaink. Tíz 
évet szolgáltunk Márkodban. Szere-
tettel emlékezünk vissza. Nagyon 
kedvesen vettek körül engem mindig 
az emberek, szerették a székely ak-
centusomat.     
   – Bánkódtak is a márkodiak, mikor 
más gyülekezetbe költöztek… 
   – Férjem édesanyja egyedül ma-
radt és visszaköltöztünk Három-
székre, Erősdre. Négy évet éltünk 
ott. Nem volt egy nagy gyülekezet, 
nagyon huzatos volt a vidék, ál-
landóan fújt a Nemere. Hideg, kifűt-
hetetlen volt a szép parókia. Nem 
volt buszjárat a városba. Az em-
berek jómódúak voltak, de nem 
nagyon jártak templomba. Nagyon 
szerettük a Nyárád metén, és miután 
megtudtuk, hogy megürült Nyárád-
szentanna, visszaköltöztünk erre a 
vidékre. Mindenütt javítani, építeni 
kellett. Nyárádandrásfalva is hoz-
zánk tartozott. Nagyrészt a kommu-
nizmusban szolgáltunk. Az istentisz-
teleteken kívül a vallásórákat enged-
ték megtartani, én az éneket tanítot-
tam. A férjemnek nincs hallása, az 
orgonán úgy-ahogy lejátszotta az 
énekeket, én énekeltem. 
Nyárádszentannán volt egy falusi 
bácsi kántorunk, de én vezettem az 
éneket. Egymásnak segítettünk. 
    Gyermekeink tanultak, a nagyob-
bik lányunk gyógyszerészetit vég-
zett, Craiovára helyezték. Most Ma-
gyarországon él családjával. Ott egy 
ikerpár unokánk van, másodikosok. 
Kisebbik lányunk mindig tanítónő 
szeretett volna lenni, de ahogy 
engem végigkísért a kulákbélyeg, 
úgy lányunknak hátrányára volt, 
hogy lelkész volt az apja. Hatszor 
felvételizett, sosem sikerült a felvé-
telije. Első alkalommal a dossziéjára 
írták nagy betűkkel „tata preot”. 
Végül a sárospataki Comenius 
Tanítóképző Főiskolán végzett, 
hazajött, honosította a diplomáját, és 
tanít. Közben állandóan tanul.  
Ugyanebben a tömbházban lakik, 
mint mi.  
    Lányainknak sokat segítettünk, 
amíg bírtuk, de most már a meg-
fogyatkozott erőnkkel egyre keve-
sebbet tudunk tenni érettük. 
                                 Borsos Melinda 

Nagyon szerettük a Nyárád metén 
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Ottlik Géza 

Körkérdés Jézusról 
(részlet)   

    Ha  jól  értettem,  s  a  kérdés  nem  az,  hogy mit  
jelent  Jézus  a  világnak,  az  emberiségnek,  az  
elmúlt  és  eljövendő évezredeknek, hanem hogy 
nekem, személyesen, budapesti lakosnak kicsoda Ő, 
akkor könnyű válaszolni rá. Uram és Megváltóm. 
Miként arra a kérdésre is van felelet, van szó, hogy 
például ki volt nekem egy kecskeméti születésű 
Szabó Erzsébet Ottlik Gézáné. Anyám. Fölöttem 
pedig a csillagos ég. De hogy mit  jelent nekem a csil-
lagos ég, anyám  vagy  Jézus,  ezen  sem  elmélkedni  
nem  szoktam,  sem  válaszolni  nem  tudok  rá. Nem  
is  tartozik másra, bizalmas  magánügye  kettőnknek,  
nekem  és  a  csillagos  égnek.  Az  emberi  nyelv  ed-
digi  jelentéskészlete, összetételének szabályai, gon-
dolkodásunk meglévő fogalmi felszerelése nem teszi 
lehetővé, hogy ilyen – nyelven inneni  és  nyelven  túli,  
intuitíve megragadható  –  tartalmakat  kifejezzünk.  
 A  legfontosabb  dolgokról  nem  tudunk  beszélni,  
vagyis  gondolkozni  sem  létezésünk alapjai  –  a  
hallgatás  mélyén  –  sértetlenül  őriznek  ép,  teljes  
tartalmakat.  A  nyelv  fel  tudja  bontani  roppant 
összetettségüket  részjelentésekre,  érzelmi,  indulati,  
etikai,  esztétikai,  gondolati,  akarati  jelentésekre.  
Ezek  az értelmezések mind csonkák, hamisak. Az író 
a nyelvet nem ebben az értelmező, felbontó funk-
ciójában használja, hanem  éppen  ellenkezőleg, 
mondhatnánk  visszaélve  a  nyelvtan  szerkezetével  
és  a  szavak  jelentésrendszerével, versében,  regé-
nyében  a  világ  eredeti  épségét  és  teljességét  
igyekszik  visszaállítani. És  ha  ez  egyáltalán  sikerül 
neki, csak a szövegébe beáramló hallgatásokkal 
sikerülhet. Ha pedig nincs benne a művemben 
mindez, anyám, az égbolt, Jézus, akkor semmi sincs 
benne. Nem néven nevezve kell  jelen  lenniük – a 
vers nem a csillagokról szól, nem  Jézusról,  nem  a  
költő  anyjáról  –  hanem  valóságosan.  Ha  Ő  nem  
áradt  bele  a  mégoly  profán,  világi jelentésmoz-
zanatokból összerakott művembe – ha másként nem, 
hát mint szomjúság, halhatatlan vágy, a szarvas 
kívánkozása a szép hűvös patakra –, akkor nem is 
hoztunk létre semmit.  

A kegyelem  
csillagjegyében 

 
    Isten arra kér, hogy „minden féltett dolognál job-
ban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden 
élet”. (Példabeszédek 4, 23.) Ehhez segítséget is 
ajánl: „ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok 
néked, legyenek a te szívedben.” (V. Mózes 6, 6.) 
    A következő negyedévben, arra a hónapra, ame-
lyikben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kíná-
lunk, mert „az Istennek teljes beszéde igen tiszta és 
paizs az ahhoz folyamodóknak.” (Péld. 30, 5.) 
 

Január 
Én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba 
metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szünte-
len. (Ézsaiás 49, 15-16.) 
 

Február 
Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; 
és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.  
(Lukács 14, 11.) 
 

Március 
Az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt 
nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a 
szívben van. (I. Sámuel 16, 7.) 
 

Április 
Dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, 
amelyet néked adott. (V. Mózes 8, 10.) 
 

Május 
Aki velem nincs, ellenem van; és aki velem nem takar, 
tékozol. (Lukács 11, 23.) 
 

Június 
Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyek-
ben igazság lakozik. Annakokáért szeretteim, ezeket 
várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül 
valóknak találjon titeket békességben. (II. Pét. 3, 13-14.) 
 

Július 
Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, 
s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a 
kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint 
illik. (Ezékiel 34, 16.) 
 

Augusztus 
Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy 
buzgóságos azért, és térj meg. (Jelenések 3, 19.) 
 

Szeptember 
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, 
hogy senki ne kérkedjék. (Efézus 2, 8-9.) 
 

Október 
Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesz-
tettem reád az én irgalmasságomat. (Jeremiás 31, 3.) 
 

November 
Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a 
te testedből. (Prédikátor 12, 2.) 
 

December 
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs 
szívhez jussunk. (Zsoltár 90, 12.) 

  

Száz éve született Ottlik Géza 
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Kedves gyermekek! Bizonyára már láttátok, hogy amikor a templomba járó emberek istentiszteletre ér-

keznek, mielőtt helyet foglalnának, egy rövid időre lehajtják fejüket és összekulcsolják kezüket. Így tesz-

nek akkor is, amikor az istentiszteletről távoznak. Megsúgjuk nektek, hogy ilyenkor nem csak külső tiszte-

let jelét adják annak, hogy templomban lehetnek, hanem emellett csendben imádkoznak is. Mielőtt arról 

faggatnátok őket, hogy mit szoktak ilyenkor mondani, néhány számotokra fogalmazott, rímbe szedett 

imádságot gyűjtöttünk, melyeket könnyen megtanulhattok, és hasonló helyzetben elmondhattok. 

istentisztelet előtt 

  

Szent házadban megjelentem, 
Jó Istenem áldj meg engem, 

Hadd dicsérlek buzgón téged, 
Vésd szívembe szent igédet! Ámen. 

  
  

Imádkozni jöttem ide, 
Szent felséged elejébe. 

Míg itt neved ünnepelem, 
Szívembe szállj le Istenem. 

  
  

Mindenható Isten 
Ki osztasz kegyelmet, 

Igédre hallgatni 
Adj nekem figyelmet. Ámen. 

istentisztelet után 

  

Szent házadból eltávozván, 
Atyám, arra kérlek, 

Lehessek megtartója 
A te szent igédnek! Ámen. 

  
  

Színed elől jó Istenem, 
Bocsáss el most kegyelmesen, 

Áldásoddal maradj velem. 
Ámen. 

  
  

Urunk Jézus szent igédért  
Áldunk téged s kegyelmedért.  
Tarts meg minket jóságodban,  
Vezéreljél országodba. Ámen.                   A 12 éves Jézus a templomban 

S
z
í
n
e
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ő
 

„Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.”  
                                            (Arany János) 
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Álom gyümölcsleves 
Hozzávalók: 1 liter víz,1 kg fagyasztott vegyes gyümölcs 
(meggy, eper, málna, erdei gyümölcsök), kicsi tej, fél 
csomag piros puding, 2,5 dl tejszín, 1 l piros gyümölcslé, 
50 dkg piros gyümölcsös joghurt, cukor, 2 csomag vaníli-
ás cukor, fahéj, 1 citrom. 
Elkészítés: Feltesszük a vizet melegedni, majd ha elég 
meleg, beletesszük a fagyasztott gyümölcsöket egymás 
után. Érdemes a nagyobbakat, keményebbeket (pl. eper) 
először beletenni, és a puhábbakat utoljára (pl. málna). 
Kb. 2-3 percig hagyjuk őket kiolvadni, de figyelni kell, 
mert egy pillanat alatt szétfőnek! Ha kiolvadtak, óvatosan 
leszűrjük a gyümölcsöket, félretesszük őket, a levet pe-
dig abba a fazékba tesszük, amiben a levest fogjuk főz-

ni. A levet feltesszük forrni, tesszünk hozzá 2 evőkanál 
cukrot és 1 csipet fahéjat. 5 percig főzzük. Közben egy 
tálban egy kicsi tejjel elkeverjük a fél csomag (pl. epres) 
pudingport, hozzáöntjük a tejszínt, majd a léhez adjuk. 
Így is főzzük 5 percig, majd állni és hűlni hagyjuk.  
Miután kihűlt, hozzáadjuk a joghurtokat és az elején le-
szűrt gyümölcsök 2/3-át, meg 2 csomag vaníliás cukrot. 
Az egészet leturmixoljuk. Ilyenkor - ha az állaga úgy kí-
vánja - hígíthatjuk a gyümölcslével, néha szükséges, né-
ha nem. Belereszeljük egy citrom héját, és belefacsarjuk 
a fél citrom levét, vagy akár az egészet. Hozzáadjuk a 
félretett gyümölcsök 1/3-át.  
Tejszínhabrózsával díszíthetjük tálaláskor. 
 

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

Az előző lapszámban a keresztrejtvény a hol-
land-magyar kapcsolatok kezdeteiről szólt, 
mostani rejtvényünkben a holland élet, történe-
lem és művelődés világából tallózunk. 
 

Vízszintes: 1. Hollandia területének ¼ része a 
tengertől elhódított, gátakkal védett mélyföld. A 
holland mélyföld neve, 7. Hugo van … (1583-
1645), világhírű holland jogtudós. Legismer-
tebb műve: A háború és béke jogáról, 13. Vérta-
nú tábornokaink városába, 14. … Baba türbéje, 
török sírkápolna Budán, 15. Őröl, 16. Képet alkot, 
17. Mezőgazdasági eszköz, 19. Hollandia admi-
nisztratív fővárosa, több nemzetközi intézmény 
székhelye, 21. Kána központja! 22. Régi fegyve-
res, 24. Kettős mássalhangzó, 25. Kicsinyítő kép-
ző, 26. Igyekszik? 28. Rövid kabát! 30. …kő, a me-
teorit régi neve, 32. Nagyobb cövek, 33. Ügyefo-
gyott, 34. A Bibliában: shalom, 35. …lapú, gyógy- 
és gyomnövény, 37. …kő, régen tűzcsiholásra 
használták, 38. Az 1941-1944 között a nagycsalá-
dosok részére épített lakóparkok neve Magyarországon: 
… telep, 40. Az XX „cimborája”, 41. Öreg férfi régen, 42. 
Pentaton síp, 44. Zita egynemű hangzói, 45. Nagy fado-
boz, 47. Régiesen: az, 48. Sütő, 49. Beton belseje! 51. 
…, kapa s nagyharang, 53. Kóstolja, 55. Harmenszoon 
van Rijn … (1607-1669), világhírű holland festő. Sok 
bibliai témájú képe mellett őt tekintik a tájképfestés 
atyjának, 56. Római helytartó a Bibliában (Ap. Csel. 23). 
 

Függőleges: 1. Meredek utcácska Marosvásárhelyen, a 
vár környékén, 2. Francia kishercegség, innen szár-
mazik a holland királyi család egyik ága, 3. Régi 
súlymérték, 4. Dada egynemű hangzói, 5. Motorok 
hatásfoka, 6. Régen rakta, 7. Azonos mássalhangzók, 
8. Bőrben élősködő apró állat, 9. Vissza: hivalkodó (é. 
h.), 10. A Tisza mellékfolyója, 11. A magyar ábécé 
utolsó előtti magánhangzó-párja, 12. Fiatalos köszö-
nés, 18. Lakodalom, 20. Kettős mássalhangzó, 22. 
Félig-meddig lázító! 23. Lárma, 25. A világhírű delfti 
kerámia színe, 27. Becézett Erika, 29. Ilyen menetel 
is van, 30. Cserepet tart, 31. Hollandia jelenlegi ki-
rálynője, aki 1938. január 31-én született és 1980-
ban koronázták meg, 32. …Abraham (1837-1920), 
holland református teológus, aki  a XX. század ele-
jén az ország miniszterelnöke is volt, 33. Igás állat, 

34. Bún betűi keverve, 36. Zöngétlen kettős mással-
hangzó, 37. Faedényeket készít, 38. Hibásan fogaz! 39. 
Hajó teszi a vízzel, 41. Bála fele! 43. Félrevezet, 45. Hul-
ladék, 46. Júdea királya, akinek „életében tíz esztendeig 
volt békesség a földön”, 48. Talál, 50. Személyes név-
más, 52. Fehéres, puha fém, 54. Gyümölcsnedv. 
 

Beküldendők: vízszintes 1, 7, 19, 55 és függőleges 2, 
25, 31, 32. 
 

Gratulálunk minden rejtvényfejtőnek! Ezúttal Rend Rozália ma-
rosvásárhelyi olvasónk részesül könyvjutalomban.  
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Szentimrei Jenő 
 

        Minden kuszább 
 
Eddig még úgy-ahogy figyelemmel kísértem,                                                                                                                                 
Mit mond a rádió, mit írnak a lapok,                                                                                                                                         
Próbáltam eltöprengni sok oktalan miérten,                                                                           
Kerestem összefüggést, célt vagy sugallatot.                                                                                                                                 
De minden összefolyt, fekete feketébe,                                                                                                           
Mint mikor ólmos felleg egymás fölé tolul,                                                                                                                                       
Hiába tapogat tíz ujjam sűrűjébe,                                                                                                                                                 
Csak a híg, tintás semmit markolja botorul. 

Minden kuszább. Őrült agy álma logikus képlet                                                                                                                                                        
E zűrzavarhoz képest, mely zúg körös-körül;                                                                                                     
Mi nyílt és egyszerű volt, otromba és sötét lett.                                                                                                                                                
Ki mondja meg, miért sír s vajon minek örül?                                                                                             
A szél viharlámpánkat kezünkből kicsavarta,                                                                                                                                              
Vígan kering vele távoli dombokon,                                                                                                                      
Hátunk mögött csahol egy láthatatlan falka,                                                                                                                                          
Barátból ellenség lett, jóból gonosz rokon. 

Legjobb lenne találnom okos farkast az erdőn,                                                                                 
Azzal tán sikerülne megértetni magam.                                                                                                                                                         
Vagy megtudhatnám tőle, mi most az én teendőm,                                                                                        
Mi most a bizonyos, mi a bizonytalan?                                                                                                                                                 
Ugorjak én neki embertársam torkának,                                                                                                                            
Vagy várjam be, míg ő mar halálosan belém?                                                                  
Elég bevágnom körmöm húsába, mikor támad,                                                                                                                                  
Vagy orvul rontsak rá, mikor alszik szegény? 

Való csak egy dereng fel kegyetlen biztonsággal:                                                                                                                                 
Ártatlannak lakolni, jónak pusztulni kell.                                                                                                                                        
Gyöngét agyon kell verni a legelső husánggal,                                                                             
Aki még bírja, marja s valahogy kitelel;                                                                                                                                                  
Világ négy sarkain lidérctüzek lobognak, 
Gépszárnyak felhőznek be kék eget, szép napot, 
Hajszolt embercsoportok szanaszét kóborognak, 
Koplalót tépáz s mellyeszt a dús, a jóllakott. 
 
Tagadjam hát meg én is, amit jónak tanultam? 
Áruljam el a Mestert s minden jó mesterem? 
Hirdessem dicsekedve, hogy farkassá vadultam, 
Csordájukhoz szegődjek, üvöltve szüntelen? 
Nincs cél, nincs út, nincs szándék, csak préda, préda, préda! 
S nincs hang, mely föld porából vergődve törne föl? 
Nincs láb, mely kúszva-csúszva és szív, mely félalélva 
Az égi Trónt keresné, mely ott fenn tündököl? 
 
Jobb ma lenni gyöngének, együgyűnek, botornak,                                                                                                                                       
Jobb eszelősnek tán, ki hegynek nyargalva fut.                                                                                                           
Jobb eltiport féregnek, mint hősévé e kornak,                                                                                                                                       
Mely mindent megtagad, mi Élet, Igazság, Út!                                                                                                                                  
Imádkozom, Uram, hagyj meg gonosznak engem,                                                                            
Ha õk az igazak. Szívesen kárhozom.                                                                                                                                                  
Maradjak én alul ebben a förtelemben.                                                                                                           
Ha meg nem változtatsz Te, én meg nem változom. 


