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    Sok olyan szorgalmas, takarékos szülőt ismerünk, 
akik egész életükben nagyon szerényen éltek. Amit jö-
vedelmükből megtakarítottak, félretették, bankba helyez-
ték el, vagy ingatlant vásároltak. Talán többen megkér-
dezték őket: miért éltek ilyen puritán életet; ti többet is 
megengedhetnétek magatoknak. A felelet rendszerint az 
volt: a gyermekeinknek, meg az unokáinknak gyűjtünk. 
Nekik majd könnyebb lesz az élet, mint a mienk volt. 
Ezek a szülők, nagyszülők örökséget gyűjtöttek az utá-
nuk maradók számára. Kérdés: mit tesznek az örökösök 
ezzel az örökséggel? 
    Kétféle magatartással találkozhatunk. Vannak gyer-
mekek, utódok, akik a szülőktől, nagyszülőktől maradt 
örökséget megbecsülik. Tudják, milyen sok szeretettel, 
lemondással szerezték azt. Nem szabad eltékozolniuk. 
Élnek belőle, de beosztással. Némelyek gyarapítják is 
az örökséget. Tudják, nekik milyen jól fogott az elindu-
láskor; ilyen örömet szeretnének ők is szerezni leszár-
mazottaiknak.  
    De vannak olyan örökösök is, akik úgy tekintenek az 
örökségre, mint amiért nem kellett megdolgozniuk. Csak 
úgy ingyen az ölükbe pottyant. Lassanként, vagy éppen 
meglepő gyorsasággal fel is élik azt. Ezek nem becsülik 
meg az elődöktől kapott örökséget. Tékozló életet foly-
tatnak; ami a szülőktől rájuk maradt, annak hamar a vé-
gére járnak. Felelőtlen életek. 
    Amit elmondtunk az nagyjából illik Isten és ember 
kapcsolatára is. Minden keresztyén ember felbecsülhe-
tetlen értékű örökséget kap Istentől. Ez nem agyagi ter-
mészetű, amit könnyen aprópénzre lehet váltani, s el le-
het pazarolni. Még csak nem is valami szellemi kincs; 
ennél is több. A mi örökségünk: Isten országa. Úgy is 
nevezhetjük, hogy üdvösség, vagy örök élet. Erre zálo-
got is kaptunk: ez a hit. S hogy Isten ígéretét komolyan 
vegyük, biztos jegyeket is adott erre nézve: ezek a szent 
jegyek, a keresztség és az úrvacsora. Istenünk drága 
ajándékához nem ér fel ennek a világnak semmi anyagi, 
vagy szellemi kincse. A kérdés: mit tesz az ember ezzel 
az ajándékkal, illetve örökséggel? Itt is különféle lehető-
ségekkel találkozunk. 
    Vannak emberek, akiknek egyáltalán tudomásuk 
sincs arról, milyen drága örökségnek a birtokosai. Éle-
tünk nem nagyon különbözik az ösztönlények, állatok 
életétől. Elvük, ha van, csak ennyi: megszerezni azt, ami 
megszerezhető. Egyszer élünk; együnk, igyunk, holnap 
úgyis meghalunk. Minden időben éltek ilyen emberek.  
    Mások egyszerűen tudomásul veszik, hogy Istennek 
vannak ajándékai. Talán olykor Bibliát is olvasnak. Tud-
nak arról, hogy az Ószövetségben az Ígéret Földje Isten 
tulajdona volt, amit Ő választott népének adott öröksé-
gül. Az Egyiptomból való kivonulás után Kánaán birtok-
bavétele annak tudatában ment végbe, hogy „Isten a mi 
atyáinknak adta ezt a földet”. Azt is tudják, hogy ami az 
Ótestamentumban földi, azt az Újszövetségben lelki ér-
telemben kell venni. A keresztyén ember öröksége: Isten 
országa, az örök élet. Nos, ezek az emberek tudomásul 

veszik: van ez a földi élet, örüljünk neki, aztán a halál 
után bejutunk az örök életbe. A mienk mind a földi, mind 
a mennyei élet; nekünk semmit sem kell tennünk, csak 
birtokolnunk mind a kettőt. 
    És vannak, talán kevesebben, hálás emberek is. Ezek 
tudják, hogy Isten ajándéka csak felőlünk nézve ingye-
nes. Mert Istennek a legnagyobb áldozatába került. Ne-
künk csak Jézus Krisztus érettünk történt kereszthalála 
által lehet üdvösségünk, örök életünk. Csak az ő vére 
árán juthatunk be Isten örök országába. Ez a páratlan 
áldozat bennünket, mint örökösöket, arra kötelez, hogy 
ne magunknak éljünk; valljuk, hogy akár élünk, akár ha-
lunk, nem önmagunkéi, hanem Jézus Krisztusnak, 
egyetlen Megváltónknak tulajdonai vagyunk. Hálából 
egyet tehetünk: egész életünkben Őneki élünk. Ez jelenti 
a keresztyén ember felelősségét. 
    Az örökséget meg kell őrizni, nem szabad eltékozolni. 
Krisztus Urunk erre leginkább a talentumok példázata 
által tanít. Az egykori gazda, Urunk szerint, szétosztja 
hatalmas értékű javait szolgái között: kereskedjetek ve-
le. Ki-ki a neki adott képesség szerint kap többet, avagy 
kevesebbet. A lényeg azon van: ki mit tesz a reá bízott 
drága kinccsel. Tudjuk, a két első megbízott kezén a ja-
vak kétszeresére szaporodnak. Ezek a Gazdától dicsé-
retet és jutalmat kapnak. A harmadik szolga nem téko-
zolta ugyan el a rá bízott értéket, ezzel nem is vádolja 
senki; de nem is gyarapította azt. Ezért súlyos ítélet a 
büntetése. Mit mond a példázat által Urunk a mi felelős-
ségünkről? 
    Mindannyian Isten ajándékainak a letéteményesei va-
gyunk. Amit Urunk reánk bízott, azt nem elég csupán 
megőrizni (ezzel a harmadik szolgához hasonlítanánk, 
aki elásta, amit gyarapításra kapott), kamatoztatni, gya-
rapítani kell azt. Ennek a gyarapításnak eszköze a misz-
szió. 
    Krisztus Urunk kereszten való áldozatával megsze-
rezte az Országot, de annak benépesítése érdekében 
nekünk is munkálkodnunk kell, mivel Isten munkatársai 
vagyunk. Munkánkat missziónak nevezzük. Ezt a misszi-
ót szóval és tettekkel végezzük. A szóval való: a bizony-
ságtétel. Ez nem csupán a „hivatalos” szolgák köteles-
sége. Mára már világos számunkra az egyetemes pap-
ság lényege: mindenki szolgál, akár igehirdető, presbi-
ter, apa, anya, vagy gyermek. Csak az igazán krisztus-
követő, aki mer egy Istentől elidegenedett világban Róla 
vallást tenni az emberek előtt. A cselekedettel való bi-
zonyságtétel az, amit akár áldozatnak is nevezhetnénk. 
Hálaáldozat: amikor pénzünkből, anyagi javainkból, 
időnkből, imádságunkból másoknak adunk annyit, 
amennyi tőlünk telik. A parancs: ne szóval szeressünk, 
se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal!  
    Ebben áll Isten ajándékának hálás elfogadása, vala-
mint a keresztyén ember örömteli szolgálata és felelős-
sége egy nem keresztyén világban. 
 
                                                             Dr. Bustya Dezső 
 

Isten ajándéka és az ember felelőssége 
Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Zsoltár 16, 6. 
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Isten örököse –  
az egyház öröksége 

     
    Szinte nincs olyan, lelkésztársakkal és presbiterekkel 
való találkozás, amikor ez a kérdés ne vetődne fel vala-
milyen formában. 
    Sokat gondolkodtam azon, hogy melyek is a mi érté-
keink református egyházunkban és arra a végkövetkez-
tetésre jutottam, hogy a legfontosabb értékünk az embe-
rek: gyülekezeti tagjaink, fiataljaink, családaink, örege-
ink, presbitereink, lelkészeink, férfiak és asszonyok 
együttvéve. A Biblia, a Hitvallásaink, a klenódiumaink, a 
templomaink, az énekeink mind fontosak és értékesek, 
de a legnagyobb értékünk mégiscsak az emberek, akik-
kel együtt dolgozhatunk. Isten először az embert terem-
tette, a Bibliát csak jó néhány ezer évre reá kezdték 
megírni, nem is beszélve a templomokról és egyebekről. 
Kikbe, vagy mikbe fektetjük bele a legtöbb energiánkat: 
az embereink életének megváltoztatásába vagy épüle-
tek, kegyszerek, kerítések, földek és egyebek megtartá-
sába? 
    Mit tartunk értéknek és miért? Igaz az, hogy reformá-
tus tanításaink szerint bűnösök vagyunk és megérde-
meljük Isten büntetését, de ha Isten a legdrágábbat ide-
adta értünk, akkor azt jelenti, hogy egy református gye-
rek ér annyit, mint bármelyik református rendeltetésű 
épület. Hogy egy gyerek nem hoz annyi hasznot, mint 
egy épület, az már más kérdés. Számomra tehát a leg-
fontosabb kérdés ma az, hogy miként lehet bevinni a re-
formátus köztudatba, hogy a legfőbb érték az ember és 
hogyan lehet ezt gyakorlatba is ültetni, hogy mi elsősor-
ban a mennybe szeretnénk irányítani embereket. Ez az 
egyházunk fő célja? Minden egyéb csak ezt a célt segíti, 
lehet az a legújabb Biblia-fordítás, új énekeskönyv, le-
meszelt templom, református óvoda, vagy bármi. Első 
lépés talán az lenne, hogy egyházi irataink kevesebb 
templom és több ember-szentelésről szóljanak. Örülök, 
hogy a Mária és Márta Magazin is ezt a célt próbálja 
szolgálni. Istentiszteleteink, rendezvényeink, táboraink, 
csendes heteink, gyűléseink pedig minden alkalommal 
ennek a célnak a fényében induljanak, hogy a mai XXI. 
századi református és más felekezetű embernek hogyan 
lehet közvetíteni az abszolút értéket, Jézust. Ha a cél 
világos, akkor úgy gondolom, hogy könnyebb eldönteni 
ennek a fényében, hogy a múltbéli hagyományainkból, 
törvényeinkből, akár épületeinkből mi az, amit ma érde-
mes és meg kell tartani, mi az, ami felújításra szorul és 
mi az, amit nyugodtan betehetünk a Nagy Református 
Egyházi Múzeumba, mint csodás múltbeli értéket, de 
meghaladott szépséget. Természetesen sokfélék va-
gyunk és biztos, hogy mindenki mást akar megtartani és 
mást akar kidobni, de amennyiben ezt a közös célt vesz-
szük figyelembe és hozzátesszük azt, hogy a mai em-
bernek mi a jó, akkor sok érték sorsa könnyen eldőlhet.  
                                                                   

                                                                  Ambrus András 

Szent István király intelmei      
Imre herceghez 

    Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a   
nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én 
tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket 
utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai 
elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák 
azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért 
fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával 
szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden      
engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség 
szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlen-
ség valójában pestis az egész királyságban. Ezért, ked-
ves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim, 
mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet min-
denütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pe-
dig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal össze-
férnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed. 
Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha 
szokásban nem utánzod a korábban királykodó király-
okat. Mely görög kormányozta a latinokat görög 
módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket la-
tin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a 
tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséreté-
re szert így teszel. 
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    Volt egy híres kolostor, amelyre nagyon nehéz napok 
szakadtak. Régebben a sok épületet mind megtöltötték 
a fiatal szerzetesek, és a hatalmas templomban csak 
úgy zengett az ének, de most teljesen elhagyatott volt. 
Az emberek nem jöttek ide, hogy az imádságból 
táplálékot nyerjenek. Csak egy maréknyi szerzetes 
csoszogott a folyosókon, 
és nehéz szívvel dicsérte 
Istent.  
    A kolostor melletti erdő 
szélén állt egy kunyhó, 
amelyet egy öreg rabbi 
épített. Időről időre eljött 
ide, hogy böjtöljön és 
imádkozzék. Soha senki 
nem beszélt vele, de 
amikor csak megjelent, a 
szerzetesek között híre 
szaladt: „A rabbi az erdő-
ben sétál.” És amíg ott 
volt, a szerzetesek úgy 
érezték, hogy imádságos 
jelenléte erővel tölti el 
őket.  
    Egy nap az apát el-
határozta, hogy felkeresi 
a rabbit, és kitárja előtte a 
szívét. A reggeli szent-
mise után el is indult az 
erdőbe. Amikor elérkezett 
a kunyhóhoz, látta, hogy 
a rabbi ott áll az ajtóban 
üdvözlésre tárt karral. 
Mintha már jó ideje várta 
volna az apátot. 
Megölelték egymást, mint két barát, akik régóta nem 
találkoztak. Aztán megálltak, és csak nézték egymást 
olyan széles mosollyal, hogy majdnem túlnyúlt az arcu-
kon.  
    Egy kis idő múltán a rabbi betessékelte az apátot. A 
szoba közepén egy faasztalon a nyitott Szentírás feküdt. 
Odaültek egy pillanatra, hogy a könyv jelenlétében le-
gyenek. A rabbi sírva fakadt. Az apát sem tudta tartóz-
tatni a könnyeit, a kezébe rejtette az arcát, és ő is sírni 
kezdett. Életében először a könnyeivel kitárta a szívét. A 
két férfi úgy ült ott, mint két elveszett gyermek, 
zokogásuk betöltötte a kunyhót, nedvesre sírták az asz-
talt is.  
Miután elapadtak a könnyeik és minden ismét csendes 
lett, a rabbi fölemelte a fejét. „Te és a testvéreid nehéz 
szívvel szolgáljátok Istent – mondta. – Azért jöttél, hogy 

tanítást kérjél tőlem. Adok neked tanítást, de csak 
egyszer ismételheted el. Miután elmondtad, soha senki-
nek sem szabad hangosan elmondania.”  
    A rabbi egyenesen az apát szemébe nézett és így 
szólt: „A Messiás köztetek van.”  
    Egy darabig mindent csönd borított. Aztán megszólalt 

a rabbi: „Most menned 
kell.”  
    Az apát szó nélkül távo-
zott, nem nézett vissza.  
    Másnap reggel össze-
hívta a szerzeteseit a káp-
talanterembe. Elmondta 
nekik, hogy tanítást ka-
pott „a rabbitól, aki az er-
dőben sétál”, és hogy ezt 
a tanítást soha senki nem 
ismételheti el hangosan. 
Aztán egyenként test-
véreire nézett, majd így 
szólt: „A rabbi azt mondta, 
hogy egyikünk a Mes-
siás.”  
    A szerzetesek megle-
petten néztek. „Mit jelent-
het ez?” – kérdezgették 
egymást. „János testvér a 
Messiás? Vagy Máté 
atya? Esetleg Tamás test-
vér? Én vagyok a Mes-
siás? Mit jelenthet ez?”  
Mindnyájan alaposan meg 
voltak zavarodva a rabbi 
tanításától. De soha senki 
nem mondta ki ismét.  

    Amint múltak a napok, a szerzetesek lassacskán 
megkülönböztetett tisztelettel kezelték egymást. Valami 
nemes, szívélyes és barátságos meghittség vette őket 
körül, amelyet nehéz lenne megfogalmazni, de lehetet-
len volt nem észrevenni. Úgy éltek együtt, mint akik 
végre rátaláltak valamire. De úgy imádkozták együtt a 
Szentírást, mint akik folyton keresnek valamit. Az alkalmi 
látogatókat nagyon megfogta a szerzetesek élete. Nem-
sokára jöttek is közel, s távolról az emberek, hogy      
imádságukból táplálkozzanak, és újra fiatalok kérték, 
hadd lehessenek a közösség tagjai.  
    Azokban a napokban a rabbi már nem sétált az erdő-
ben. Kunyhója romokban hevert. De az öreg szerzete-
sek, akik a rabbi tanítását a szívükben hordták, valahogy 
mégis úgy érezték, az ő imádságos jelenléte most is 
erővel tölti el őket.  

Francis Dorff 

A rabbi ajándéka 

Marc Chagall grafikája 
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„Ahogyan az ember önmagára néz, 
döntő befolyással van Istennel való 
kapcsolatára, sőt a családra, 
barátaira, jövőjére és sok más fontos 
életterületre is.” (Bill Gothard) 
 
    A családi rítusok, a hagyományok 
és a családi értékrendszerek a 
családi identitást erősítik, és minden 
családtagnak a valahová tartozás 
érzését biztosítják, amely elenged-
hetetlen feltétele az egészséges 
személyiségfejlődésnek. A család 
arra használja a rítusokat, hogy ne-
velje tagjait, szabályozza visel-
kedésüket. A rítusok szerepe hogy 
rendszeresen útjára bocsássa a 
családtagokat az iskolába, a munka-
helyükre, a házasságkötésre, az é-
letre, és megtanítsa tagjait az 
elengedésre (például elsiratni a 
megboldogult nagyszülőt), a levá-
lásra, amikor a gyerekek kirepülnek 
a fészekből. A rituálé alkalmat 
teremt a családtagoknak arra, hogy 
egymással való kapcsolatukban 
megerősödjenek, és egymást támo-
gassák, viselkedésminták segítsé-
gével is. 
    Keveset foglalkozunk azonban a 
rejtettebb rituálékkal, a rögzült 
családi interakciókkal. A rituálék 
között ezek azok, amelyeket a 
családtagok a leggyakrabban alkal-
maznak, és a legkevésbé tudatosíta-
nak. Ebbe a kategóriába tartoznak 
az olyan szertartások, mint az ét-
kezési szokások (együtt a család, 
vagy mindenki egyedül étkezik), a 
gyerekek nevelése, büntetése és 
jutalmazása, a munkához való 

viszonyulás, a probléma megoldási 
stratégiák alkalmazása, az ide-
genekkel szembeni viselkedés és 
kapcsolatteremtési minták, a családi 
szabadidős programok. Ezek az in-
terakciók kijelölik a családtagok 
szerepét, kijelölik kötelességeiket és 
felelősségeiket, így a mindennapi 
élet megszervezésének eszközeivé 
válnak, rögzülnek, és diszkomfort 
érzést eredményeznek, ha el kell 
térni ezektől. 
    Napjainkban egyre többet hallunk 
arról, hogy hagyományainkat és 
családi kultúránkat meg kell őriznünk 
és tovább kell adnunk gyerekeink-
nek. Arról viszont igen keveset hal-
lunk, hogyan kell a szülőktől átvett 
negatív szokásokat felismerni, illetve 
átalakítani. A fiatalember, akivel ke-
gyetlen, agresszív apja rosszul bánt, 
mégha mindig makacsul hajtogatja 
is, hogy ő soha nem lesz ilyen, mé-
gis olyanná válik.  Alkoholisták 
gyerekei nem csak alkoholistává vál-
hatnak és az alkoholfogyasztást egy 
problémakezelési módszerként al-
kalmazhatják, hanem ezek a fiatalok 
hajlanak arra, hogy alkoholistával 
kössenek házasságot. A tudat alatti 
ösztönzésük kikerülhetetlenül oda-
juttatja őket, hogy az alkoholt 
fogyasztó szülő iránt érzett negatív 
érzelmeket átvetítsék másokra.  
    A mögött, hogy a feleség hagyja, 
hogy férje bántalmazza, olyan mély 
dolgok vannak, amelyeket nem lehet 
csak úgy kimagyarázni, vagy elfelej-
teni, és az a nő nem tud tovább lép-
ni, csak mert mások azt mondják: 
kell! Ez az asszony lehet egy olyan 
gyermek volt, akibe azt verte bele a 
szüleje, hogy nem képes megállni a 
saját lábán. Egy ilyen hitrendszert 
nem tudunk „kimagyarázni” valaki-
ből. Nem tudjuk elmagyarázni neki, 
hogy egyedül is képes 
talpra állni, és tá-    
masza lenni saját 
gyerekének. 
    Egyedül nehéz 
megküzdeni ezek-
kel az átvett és 
rögzült viselkedési 
mintákkal, de nem  
 
 
     

 

lehetetlen. Egy szakember segít-
ségével, aki lehet pszichológus vagy 
lelkész, változtathatunk az otthonról 
hozott viselkedési sémáinkon. 
Mindezeket a negatív hatásokat el-
kerülhetjük, ha felismerjük, milyen 
fontos inkább Istennek tetsző dol-
gokra gondolni és azokkal foglal-
kozni. Nem tudunk mindent kontroll 
alatt tartani, ami eszünkbe jut, de a 
rögzült, ismétlődő gondolatokat el-
lenőrizhetjük, mert többek között 
ezek származnak a tudattalanból. 
Ezek érzelmeket ébresztenek, majd 
cselekedetekké válnak. Tehát ne 
romboló, hanem építő dolgokkal 
foglalkozzunk. Ha a fiatalember nem 
az apja iránt érzett haraggal és 
elégedetlenséggel foglalkozik, és 
nem arra használja energiáit, hogy 
nehogy olyan legyen, mint ő, hanem 
Isten akarata szerint él, akkor gon-
dolatai és tettei pozitív tartalommal 
telnek meg. 
    A változás egyfajta újjászületést 
igényel részünkről. A Biblia is 
használ rá különböző kifejezéseket: 
pl. Istentől való születés, új terem-
tés, lelki halálból való mege-
levenedés. Az újjászületés nem 
örökölhető.  Még hívő szülők gyer-
meke sem lesz feltétlenül újjá-
született ember. Másrészt hitetlen 
szülők gyermeke is nyerhet új életet 
Istenben. Jézus azt mondja: Szük-
ség néktek újonnan születnetek! – 
de csak a Szentlélek tud új életet 
adni.  
    A változás az életünkben azt 
jelenti, hogy tiszteljük apánkat és 
anyánkat, valamint a családi 
hagyományokat, de ugyanakkor 
lépjünk tovább az olyan berögzült 
családi rítusokon, viselkedés mintá-
kon, melyek funkcionális zavarokat 
okozhatnak további életünk során.  
                                                                                                                 
                         Porkoláb Annamária 
                                pszichológus 
 

Honnan jövök és merre tartok? 
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    Sokaknak sikerül az értékeket 
átadniuk, még többen küszködnek 
és több-kevesebb sikerrel járnak. 
Olyan is akad, amikor a kísérlet ku-
darccal végződik. Az okok nagymér-
tékben a körülményektől függnek, 
nincs tehát mindenkire egyaránt ér-
vényes recept. Horváth Miklós, 
marosvásárhelyi presbiterrel beszél-
getek, aki élettörténetét mesélve 
többször is hangsúlyozza, hogy 
nem szokványos a családja történe-
te. A szokatlanul halk hangon el-
mondott életútból mégis – úgy vé-
lem – sokan tanulhatunk. 

     Miklós szüleinek a történetét há-
zasságuk után nem sokkal kezdem 
el. Első gyereküket várták és a 
Nagyvárad közelében levő Székely-
híd melletti Csokalyon éltek. Megle-
hetős jómódban. Az agrármérnök 
férfi nem volt túl fiatal, az egyetemet 
Budapesten végezte. Az asszony a 
Marianumban tanult, a kor elvárása-
inak megfelelően, érettségizett, több 
nyelven kitűnően beszélt, zongorá-
zott. A háború utáni időkben azon-
ban a rendszer ellenségeinek szá-
mítottak, ezért egy hajnalban szól-
tak nekik, hogy készüljenek, be kell 
menniük Nagyváradra. Ne vigyenek 
magukkal semmit, valószínűleg dél-
re már idehaza lesznek, mondták 
nekik. Akkor látták utoljára Csokalyt 
és otthonukat...  
    Kényszerlakhelyül Marosvásár-

helyt jelölték ki. Ide érkeztek egy 
rend ruhában, várandósan. Sze-
mélyazonossági irataikba bekerült a 
pecsét: DC (domiciliu obligatoriu), 
ami azt jelentette, hogy a város ha-
tárait semmi körülmények között 
nem hagyhatták el.  
    Könnyen elképzelhető, hogy mi-
lyen nehéz volt újat kezdeni egy 
idegen városban, üres kézzel. 
    – Szerencsére édesanyám fiatal 
korában benne volt az egyházi élet-
ben, IKE titkár volt, ismeretségben 
volt lelkészekkel. Ennek köszönhe-
tő, hogy a vártemplomi harangozó 
osztotta meg a saját, nem túl nagy 
lakását a szüleimmel. Ez volt az el-
ső lakhelyük, a Vártemplom oldalá-
ban volt, jelenleg már nem létezik, 
lebontották azokat a lakrészeket – 
meséli Miklós. 
    Nyilvánvaló, hogy ez a kényszer-
megoldás nem tarthatott sokáig, így 
is, másfél évig élvezték a harango-
zóék vendégszeretetét. Másfél év 
után költözhettek külön. 
    – A Görbe utcában, egy egyszo-
bás lakásban laktunk. Ez egy olyan 
családé volt, akik nem laktak benne 
és kötelezték őket, hogy kiadják. A 
kétszintes házat négy család kapta 
meg, köztük mi is. A mi lakásunk 
egy 4x5 méteres szobából állt. A 
konyhába az udvarról lehetett be-
menni: ez egy lépcsőfeljáró alatti 
egy négyzetméternyi terület, ami 
mosókonyha volt korábban. A fürdő-
szobába a szomszéd lakásba kellett 
menni, bekopogtunk és beenged-
tek. Kedves, rendes emberek vol-
tak. Közel 20 évig ebben a körül-
ményben éltünk. Mikor kezdtünk 
cseperedni, egy kihúzhatós ágyban 
a gangon aludtam. Tavasszal, a-
hogy lehetett kiköltöztem és egész 
őszig a szabad ég alatt töltöttem az 
éjszakákat. Télen nehezebb volt: az 
összecsukható ágyban alvó, az volt 
az utolsó lefekvő, ő a szoba köze-
pébe kihúzta az ágyat. A bérbeadás 
egyébként a lakást kiadóknak sem 
igen érte meg, hiszen olyan kevés 
volt az államilag előírt bérleti díj, 
hogy a szüleim mindig a dupláját 
fizették. 
    A szülők sokáig kérték, hogy utal-
janak ki nagyobb lakást nekik, de 
mindig elutasították, hiszen a sze-

mélyazonossági igazolványukban 
kitörölhetetlenül ott volt a DC. 
    Az aprócska lakással azonban 
korántsem oldódtak meg a gondok, 
hiszen nem volt munkalehetőségük.  
    – A kollektivizálás után, a 60-as 
években keresték az agrármérnökö-
ket, de édesapám mivel nem tudta 
már Budapestről beszerezni a diplo-
máját, nem is jelentkezett. Félt attól 
is, hogy az ország egy távoli terüle-
tére helyeznék és akkor édesanyám 
egyedül nevelt volna bennünket. Így 
aztán raktárakban, különböző he-
lyeken dolgozott, meszet égetett a 
Kisállomás környékén, vagy más 
munkákat vállalt. Édesapám idő-
sebb volt, ezért édesanyámnak, aki 
félt, hogy ha emberi számítás sze-
rint édesapám olyan állapotba kerül, 
akkor hogy neveli fel a gyerekeket. 
Egyik rokonunk meghalt, tőle örö-
költünk egy zongorát és ez biztosí-
tott édesanyámnak kereseti lehető-
séget, zeneórát tartott és korrepetált 
elég sokat. Ez azt is jelentette, hogy 
a zsúfolt lakásba még egy zongorát 
is behoztak. Később felkérték, hogy 
kántorizáljon az evangélikus közös-
ségnek. Egyszer egy temetésen ta-
lálkozott édesapám a tiszteletes úr-
ral, aki elmesélte, hogy kántort ke-
resnek. Édesapám mondta, hogy 
tud ugyan, de az nem evangélikus, 
hanem református, de ez nem volt 
akadály.  
    A DC életük minden részét meg-
határozta. Nem csak lakásuk és 
megfelelő állásuk nem volt, hanem 
máshol is akadályokba ütköztek. 
    – Édesanyám többször jelentke-
zett a népművészeti főiskolára, de 
sohasem vették fel. Voltak akik ön-
zetlenül mellénk álltak ezekben a 
nehéz időkben, és volt, aki jóakara-
túan szólt, hogy ne is próbálkozzon 
úgysem veszik fel. Hasonlóképpen 
édesanyám szerette volna, ha a 
művészeti iskolába járunk, de erre 
sem volt lehetőség.  
    Ami a hagyományok átadását il-
leti, mikor erről kérdem, Miklóst is-
mét szabadkozik: 
    – Mi nem egy átlagos család éle-
tét éltük, más volt. Velünk máskép-
pen beszéltek. Mondok egy példát. 
Édesanyám nagyon jól beszélt né-
metül, annyira jól, hogy még a 

Nullától a végtelenig 
A hagyomány átadása, értékek őrzése a családban 

 Horváth Miklós unokájával 
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nyelvjárásokat is ismerte. Szerette volna, ha mi 
is megtanulunk németül. Ezért iskola után min-
dig tartott órát nekünk. Egyszer mikor focizni 
hívtak az iskolatársaim elszóltam magam, hogy 
mennem kell németórára, és egyikük azt mond-
ta, hogy aki németül beszél az fasiszta. Otthon 
kérdeztem édesanyámtól, hogy mi az a fasisz-
ta... Így aztán többet nem tartott németórát. Ne-
künk sok mindent nem mondtak el, mert olya-
nok voltak a körülmények. Édesapám minden-
esetre úgy érezhette, hogy a tudását át kell ad-
nia, de mivel nem akart róla beszélni, leírta. 
Számára fontos volt, hogy a gyerekei tudják, kik 
voltak az elődeik, mit éltek meg. Fontos volt ne-
ki, hogy ne úgy növekedjünk fel, hogy ne tud-
juk, hogy honnan jövünk. 
    Az is fontos volt, hogy családunk társadalmi 
értékrendjét átörökítse, az elveket. Ami a neve-
lésünket illeti e tekintetben is gondosan jártak 
el. Példaként állt előttünk a szeretet és a gond-
viselés. A vallási nevelésünk legfontosabb ele-
me az volt, hogy láthattuk a szüleinket miként 
imádkoznak és hiteles keresztyén életet élnek. 
Édesanyám mivel kántorizált, minden héten járt 
templomba és magával vitt bennünket is. Ami a 
konfirmációnkat illeti ez szünidőben történt. Ki-
emelném, hogy ez nem volt kényszer, sokkal 
inkább az ő példájuk ösztönzött erre. A példa 
belénk ivódott, ugyanúgy ahogy az szeretet és 
az a hit, amiben édesanyám élt. 
    Jogos a kérdés, hogy mi miként tudtuk ezt 
továbbadni. A gyerekeink a 80-as évek elején 
születtek, amikor a templomi jelenlét nem volt 
tanácsos, de az ima és a bibliaolvasás az rend-
szeresen megvolt. A  gyerekeink konfirmációjá-
ra Magyarországon került sor, rokonoknál. 
    Azt hiszem, hogy az értékek átadása többfé-
leképpen történhet, de igazán a családi hagyo-
mányozás a legértékesebb. Egy hasonlat 
szemlélteti ezt a legjobban: egy óra a műgyűjtő-
nek bizonyos értékkel bír, de az óra tulajdono-
sának, aki a nagyapjától örökölte, mást jelent. 
Számára az óra az az eszköz, ami a nagyapja 
perceit mérte a nullától a végtelenig. Ha ő néz 
rá, erre az órára, látja ezt a végtelen értéket, 
amit a műgyűjtő sohasem fog látni.  
 
                                                    Korondi Kinga 
 

Áprily Lajos 

Örökség 
   

Fehér virágok, könnyes álmok 
dalos leánya volt anyám. 

Tavaszi napfényért rajongott 
s megsiratta a hulló lombot 
késő szeptember alkonyán. 
Meleg sugár, vonuló felhő 

szívébe mind nyomot hagyott, 
könnyeket csalt vagy dalt  

fakasztott – 
Apám kacagott, kacagott. 

 
Anyám rajongó lelke hitte, 

hogy vannak bűbájos csodák, 
hitt babonában, szellemekben, 

Istenben és álomképekben 
és hitte, hogy van túlvilág. 

Ha egy-egy rejtelmes jelenség 
lelkére aggasztón hatott, 

ajkán imával, úgy aludt el – 
Apám kacagott, kacagott. 

 
Bolyongok búsan a világban 

kettőjük béna fia, én, 
itt-ott magát szívembe lopja 

a dalvarázs, az őszi fény. 
Az élet véres ostorától 

imám már szinte fölfakad, 
anyám dala, anyám imája – 

s apám kacag, kacag.  
 
 

 

 La vita è bella  
     
    A 60-as évek második felében történt egy kis erdélyi faluban. Egy fiatal várandós nő mikor látta, hogy közeleg 
az idő, elutazott a legközelebbi vidéki kórházba, mivel ott, abban a faluban, ahol magzatát hordta a szíve alatt, 
nem volt szülészet. Aztán a dolgok felgyorsultak, komplikációk léptek fel és a megyeszékhelyre kerültek az alig 
félnapos babával. A nagy kórházban már 3 hónapot töltöttek. Az édesanya sajnos nem tudta anyatejjel táplálni 
kisfiát, így a szülészeten levő kismamák sorban etették az újszülöttet, 3 hónapos koráig, míg hazamehettek 
végre. Nem cukros vízzel, nem hígított tejporral, hanem közös összefogással, anyatejjel, ahogyan korábban is 
évszázadokig történt, még a kórház megépülése előtt. A kisbabából sikeres felnőtt lett és ebben a sikerben, azt 
hiszem része van azoknak a nőknek, akik adtak, mert tehették. Mert az élet szép! 
                                                                                                                                                                                 k2 
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    Özvegy Harangozó Györgyné Mi-
hály Adél négy éve maradt férje 
támasza nélkül, de azóta tudja azt 
is, hogy mégsincs egyedül. 
  
    – Áldozócsütörtökön a férjem hir-
telen rosszul lett és meghalt. Bár 
egy ideje gondok voltak a szívével, 
sosem gondoltam arra, hogy ő megy 
el hamarabb. Ha láttam is, hogy nem 
érzi jól magát, és rákérdeztem, min-
dig tagadta. Nagyon nem szerette a 
kórházakat, félt a műtéttől. Aztán 
csak hirtelen összeesett,  52 éves 
volt. Nagyon fájt, hogy elveszítettük. 
De nem mindig értjük, hogy Isten 
mit, miért ad az életünkben. 
    – Koronka volt az utolsó szolgálati 
helyetek, de férjed halála után is itt 
maradtatok... 
    – Gondoltam arra, hogy Ágotával, 
kisebbik lányommal, hazaköltözöm a 
szülőfalumba, a kalotaszegi Körös- 
főre. Ő akkor még Marosvásárhe-
lyen tanult. A nagyobbik lányom 
Koronkán alapított családot, itt is 
dolgozott a gyógyszertárban. Volt 
nekik egy házuk, ahova befogadtak. 
Aztán a gyülekezet adományozott 
nekünk egy telket, amire – szüleim 
segítségével – házat építettem. Még 
nem sikerült befejezni… Amint kész 
lesz, átköltözünk Ágotával. Jól ér-
zem magam a faluban. Ismerem az 
embereket, tisztelnek, tiszteletes 
asszonyuknak tartanak most is.  
   – Hányadik gyülekezetetek volt 
Koronka? 
   – A férjemet 1982-ben helyezték ki 
Gerendkeresztúrra. Ugyanabban az 
évben házasodtunk össze. Hat és fél 
évet töltöttünk ott. Én nagyon nehe-
zen szoktam meg – a színmagyar 
Körösfő után – a román többségű, 
sáros kis falut. De annál jobban 
megszerettem! 1984-ben megszüle-
tett Emőke, aztán itt járt óvodába, 
román tagozatra, mert csak az volt a 
faluban. Jó viszonyban voltunk a 
szomszéd kollegákkal, bár sokkal 
nehezebb volt a közlekedés, mint 
most. Hajnali vonattal, és munkásjá-
ratokkal utaztunk, hogy meglátogas-
suk egymást. Vegyes község lévén, 
az emberek beszélték egymás nyel-
vét. A református templomba romá-

nok is jártak. Volt egy román néni, 
aki minden imahéten az első naptól 
az utolsóig részt vett az istentisztele-
teken. Sírva költöztünk át Magyar-
ózdra, ahova a férjemet megválasz-
tották.  
    Második gyülekezetünkben egé-
szen más volt az élet. Az emberek 
gazdálkodtak, csupán egy-két férfi 
ingázott Marosludasra dolgozni. 
Nyugodtabb volt minden. Ott ünnep 
volt a vasárnap. A fiatal anyukák is 
felöltöztették gyermekeiket ünnep-
lőbe, még a karon ülő csecsemőt is 
hozták a templomba. Ha szép idő 
volt, akkor templomozás után hosz-
szasan elidőztünk a templom előtti 
padokon. Beszélgettünk. Gyermeke-
immel sokszor felemlegetjük azokat 
az időket. Ágota aranyos kislány 
volt – 1990-ben született –, a nénik 
állandóan babusgatták, puszilgatták. 
Az alkalmakra sokan jártak, vallás-
órákat tartottunk a gyermekeknek, 
nőszövetséget szerveztünk. Az asz-
szonyok nagyon szolgálat- és segí-
tőkészek voltak.  
    Gyönyörű tizenegy évet töltöttünk 
Magyarózdon. A gyermekek iskoláz-
tatása miatt fogadtuk el 2000-ben a 
koronkai meghívást. A város közel-
sége miatt itt rohanóbb az emberek 
élete. Ez meghatározta a gyülekeze-
ti életet is. A sokféle gyülekezeti al-
kalom mellett, a templomot is felújí-
tottuk. Persze voltak emberek, akik 
nélkül sosem sikerült volna mindezt 

megvalósítani, kitartásuk, hozzáállá-
suk nekünk is erőt, lendületet adott.   
    – Gondoltad  volna gyerekkorod-
ban, hogy papné lesz belőled? 
    – Nem gondoltam soha. De volt 
egy unokatestvérem, aki, amikor ját-
szottunk, mindig úgy hívott hogy: 
papné! 1961-ben születtem, gyer-
mekkoromban sokat nyaraltam 
Nagyenyeden, anyai nagynénémnél. 
Saját gyermeke nem volt, s minket 
unokatestvéreket nyaranta magához 
szeretgetett. Szép emlékeim vannak 
ezekről az évekről. Aztán papnéként 
nehéz időszakokat is átéltünk, mert 
olyan volt a rendszer. Most kényes-
kedünk, és már a másnapos kenye-
ret sem esszük meg, de emlékszem, 
Gerendkeresztúron adagra vásárol-
tuk a kenyeret, sokszor savanyú ke-
nyeret ettünk. Ilyenek voltak akkor a 
körülmények. Természetesnek tar-
tottuk, megváltoztatni úgy sem na-
gyon tudtuk. Nem panaszkodtunk, 
elviseltük. Azóta sok minden meg-
változott.  
    – Emlékszem, fiatalasszonyként 
nagyon sokat hímeztél, kalotaszegi 
varrottasokat készítettél. Varrsz-e 
még? 
    – Igen, amikor pihenni akarok, ak-
kor neki fogok varrni. Engem a var-
rás nyugtat meg a legjobban. A lá-
nyaimnak is el van téve a szőttesek-
ből, vagdalásosokból, varrottasokból 
álló kelengye. Csak ritkán használ-
ják. Ha átköltözünk az új házba, ott 
majd varrottasokkal fogom díszíteni 
a lakást. Annak idején édesanyám 
egy rend kalotaszegi kékre festett 
bútort is vásárolt nekem. Szeretem 
és nagyra értékelem, mindazt ami 
elődeim hagyománya. 
    Férjem halála után a családom 
segített túllendülni a bánaton és fáj-
dalmon. Ágota azóta elvégezte a 
tanítóképzőt, Gyulakután tanít. Emő-
kénél két fiúunokám van, szeretetük 
boldoggá tesz. Dolgozom, s közben 
az unokákra is ügyelek, én viszem-
hozom az iskolába őket. Jó az, hogy 
együtt vagyunk és nem maradtam 
magamra. 
                                   

                                Borsos Melinda 

 

Jó, hogy együtt vagyunk 
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Márták és Máriák (43.) 
 
    Mezőbánd a Székely-Mezőség egyik központja, egy-
kori járási székhely, 1940-44 között itt húzódott a román-
magyar határ. 
   1332-ben okiratok már említik, valószínű Bán vagy 
Bándi György-ről kapta a nevét. Őslakói hunok és ava-
rok voltak. A XVI-XVII. században hat falu összevonásá-
val jött létre a mostani település. A XVII. században        
I.Rákóczi György özvegyének, Lorántffy Zsuzsánnának 
volt udvarháza és hatalmas birtoka a faluban, valamint 
Borsos Tamásnak, Péchy Simonnak, és még nagyon 
sok erdélyi főúrnak.  
    A református gyülekezet Marosvásárhely reformációja 
után jött létre, 1615-ben már temploma és református 
lelkésze is volt. A jelenlegi templom a harmadik, 1885-
ben épült.  
    Nőszövetségi munkáról már az 1900-as évek elejéről 
tudunk, 1924-ből fennmaradt írásos feljegyzések is ta-
núskodnak erről. A két világháború között buzgó nőszö-
vetségi élet volt a gyülekezetben, ami a háború ideje 
alatt is folytatódott. A Nőszövetség segítette a hadiözve-
gyeket, árvákat, valamint az iskola épületében elhelye-
zett sebesült katonákat. Akkor a nagybirtokos, malomtu-
lajdonos és kereskedő feleségek vezetésével működött, 
több mint száz tagja volt. 
    1936-ban, dr. Imre Barna lelkész megválasztása után, 
a nőszövetségi munka újabb lendületet kapott. Megala-
kult a férfikórus, női kórus, leányszövetség, és akkor 
épült fel a Református Otthon, ma kultúrotthon. Rendez-
vényeiken, konferenciáikon jeles személyiségek vettek 
részt. 1950-től a nőszövetség szervezeti tevékenységét 
beszüntették, de a lelkekben ott élt a templomért, a gyü-
lekezetért való tenni akarás. Asszonyaink egyénenként, 
vagy kis csoportokban fejtették ki szolgálatukat.  
    Az 1990-es fordulat után Mezőbándon nagy lelkese-
déssel újraszerveződött a Nőszövetség 35-40 taggal. 
1994-től ellátják a Mezőségi Gyöngykoszorú rendezvény 

résztvevőit. Voltak házigazdái a Maros-Mezőségi Nőszö-
vetségi Konferenciának, segítenek a betegeken és rá-
szorulókon,  a marosvásárhelyi Öregotthon lakóit támo-
gatják. A közeli mezőkapusi idősotthon lakói többnyire 
mezőségi öregek, őket minden sátoros ünnep alkalmá-
val meglátogatják és élelmiszercsomaggal örvendeztetik 
meg.  
    A munkájuk nagyon szerteágazó, fogadtak már má-
nyi, orosházi vendégeket, a debreceni Opera tagjait, fán-
kot sütöttek az IKE- bálra, segítettek a csángó-
szórványtábor megrendezésében, a mezőbándi 
Egerházi-Képíró János Alkotótábor ellátásában, dereka-
san kivették részüket a Református Világtalálkozó meg-
szervezésében, és a nők világimanapjának megtartásá-
ban. Az anyagi alapot tagdíjakból, ruhaeladásból, edé-
nyek kiadásából gyűjtik, valamint adományokból. Példá-
ul ebből az alapból készülhetett 250 karácsonyi csomag 
is a gyerekeknek.     
    Tevékenységünkből csupán néhányat említettünk, de 
a munka ennél sokkal több. Az újraalakulás utáni lelke-
sedés egyesekben ugyan meglankadt, de Istenben bí-
zunk, hogy az Úr ad erőt ahhoz, hogy végezni tudjuk a 
ránk bízott szolgálatot. 
                                                                  Lukácsy Anna 
 

* Augusztus 23-26 között, az idén is állt a Félsziget Fesztivál Parkjában a proMissio sá-
tor. Aki betért pólót, bögrét festhetett, 3D-s puzzlet rakott ki, bibliai kvízt oldhatott meg 
és az egyesület munkatársaival beszélgethetett Isten és a világ dolgairól.  

* A nyári vakáció után, augusztusban újraindult a Gecse utcai nőszövetségi bibliaóra. 
Az asszonyok, szokásukhoz híven, saját készítésű befőtteket, lekvárokat, paradicsomle-
vet és zakuszkát gyűjtöttek a marosvásárhelyi Lydia és Dorcas gyermekotthonoknak. 
Adományaikat Csáki Józsefné elnöknő adta át az otthon vezetőinek. 

* A Gecse utcai Nőszövetség és gyülekezet, valamint a proMissio Egyesület idősfoglalkoztató programjának tagjai 
kétnapos kiránduláson vettek részt szeptember 15-16-án. Útjuk során megtekintették a marosfelfalusi templomromot 
és új templomot, a marosvécsi kastélyt és templomot, meglátogatták Maroshévízt, bejárták Borszék ásványvízforrá-
sait, a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyt, Gyergyószentmiklós nevezetességeit, és Szovátát. Élményekben gazdag 
két szép napot töltöttek együtt. 

* A Kalotaszegi Református Egyházmegye Nőszövetsége szeptember 30-án Csucsán tartotta tisztújító közgyűlését, 
amelyen részt vett Borsos Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének alelnöke, aki interaktív 
előadást tartott a közösségről, egyúttal bemutatva a proMissio Egyesület munkatársképző programját is.  

* Október 20-án, Marosvásárhelyen kerül sor az Erdélyi Református Nőszövetség tisztújító Közgyűlésére, melynek 
során egyházkerületi vezetőket választanak a nőszövetségek. Ezt az eseményt megelőzik az egyházmegyei tisztújí-
tások, melyekről következő számunkban majd beszámolunk. 

* A proMissio Egyesület csendesnapot szervez október 27-én, szombaton a Gecse utcai gyülekezeti házban azok-
nak, akik részt vettek az egyesület nőszövetségi munkatársképzőin.    
 

HÍREK  

Mezőbándiak látogatása Orosházán 
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    Sokszor halljuk az idősebb 
nemzedéktől, hogy: vannak a mi 
falunkban áldott jó szokások… 
Másfelől a fiatalok, lehet, hogy 
épp ezekről a szokásokról azt 
mondják: régimódiak, korlátokat 
állítanak. Abban többnyire egyet-
értenek a nemzedékek, hogy a ha-
gyományoknak értékmegőrző sze-
repe van. Változó világunkban vál-
toznak egyházi hagyományaink 
is? – tettük fel a kérdést Maros 
megye egyik nagy, hagyományőr-
zéséről híres református gyüleke-
zet, Mezőpanit lelkészének, Pitó 
Antalnak.  
    – A szokások, hagyományok a 
közösség gondolkozásmódját tükrö-
zik, és minél nagyobb, összetartóbb, 
összetettebb egy közösség, annál 
jobban meg tudja őrizni a nemzedé-
keken át megörökített szokásait. 
Mezőpanit egy nagy református kö-
zösség, amelyben sok jó hagyo-
mány megmaradt és persze voltak 
olyanok is, amelyek kikoptak. Az 
1920-as évektől itt szolgált, 51 évig 
Várady Albert lelkipásztor, aki szigo-
rúságáról volt híres. Sok jó, egyházi 
törvényeknek is megfelelő, szokást ő 
vezetett be a mezőpaniti gyülekezet-

be. Amikor pár évvel ezelőtt lecse-
réltük a toronygombot találtunk egy 
tégelyt, amely sajnos az évek során 
kilyukadt, így a benne levő iratok el-
áztak és tönkrementek, de volt mel-
lettük három zápfog is. Kiderül, hogy 
mikor Várady Albert fiatal lelkész-
ként Mezőpanitba került és rendet 
akart teremteni a gyülekezetben, azt 
mondták a háta mögött, hogy ez a 
pap sem fog sokáig itt maradni, nem 
fogja itthagyni a fogát. Erre ő, ötven-
évnyi szolgálat bizonyítékaként, a 
fogait az utókorra hagyta, hogy igen-
is kitartóan szolgált Mezőpanitban. 
Vicces, de kemény ember és kiváló 
pedagógus volt.  A jó egyházi szoká-
sok kialakulásához az is hozzájárult, 
hogy 1929-ben Makkai Sándor püs-
pök kiadott egy körlevelet, amelyben 
felszólítja a református gyülekezete-
ket és a lelkészeket, hogy a „pogány 
gyökerekből” eredő szokásokat, ha-
gyományokat iktassák ki az egyházi 
életből. 
    – Voltak olyan egyházi szokások, 

amelyek az elmúlt évtizedekben 

szűntek meg … és nem kár értük? 

    – Párját ritkító furcsa, szolgála-
tunk kezdetekor még élő hagyomány 
volt, hogy szilveszter éjjel a panitiak 
kimentek a temetőbe és egyházi 
énekeket énekeltek azoknak a sírjá-
nál, akik abban az évben haltak 
meg. Utána elmentek a vesztes csa-
ládhoz, ahol megvendégelték őket. 
Az éneklést a kántor vezette és per-
sze már a temetőben, a nagy hideg-
re való tekintettel elfogyasztottak pár 
pohár bort. Egyszer hozzám jött egy 
fiatal hölgy, aki elpanaszolta, hogy ő 
az édesapját veszítette el abban az 
évben, és nagyon nehezére esik, 
kínos neki, hogy kimenjen a temető-
be, majd fogadja az onnan bejövő 
kántálókat. Akkor kihirdettem a 
templomban, hogy aki lelkiismereti 
okok miatt nem akarja ezt a szokást 
betartani, az ne tegye, hiszen nem 
ütközik hitvallásunkba. Így lassan 
kimaradt. Két másik, temetéssel 
kapcsolatos szokás volt/van Mező-
panitban. Az egyik az volt, hogy te-
metés után a temető kapujában pá-

linkát és kalácsot kínáltak. Sok idős 
ember mondta, hogy a kis nyugdíjá-
ból arra gyűjt, hogy majd halála után 
tudjanak pálinkát venni belőle. A 
presbiterek szóvá tették, hogy van-
nak olyanok, akik csak azért mennek 
a temetésre, hogy ott 2-3 pohár italt 
megihassanak, majd egyenesen a 
kocsmában folytatják. Ezért presbi-
tériumi határozatot fogadtunk el, 
hogy ezt a szokást kiiktatjuk a gya-
korlatból. Ez húsz évvel ezelőtt volt. 
Akkor egyesek azt mondták, hogy az 
új pap, a drága jó szokásokat meg-
szünteti.   
    Igazi jó szokás az, hogy Mező-
panitban temetés után nincs tor. 
    A már említett Makkai püspök le-
vele nyomán szüntették meg Mező-
panitban a torozást. A falu örvendett 
ennek, hiszen nagy a közösség, so-
kan járnak temetésre és nagy töme-
get kellett mindig megvendégelni. A 
torozás helyett, akik messziről jöttek, 
azokat temetés előtt, a szomszédba 
meghívják ebédre. De az elmúlt év-
ben mégis három esetben tartottak 
tort. Egyre többen jönnek férjhez, 
házasodnak Mezőpanitba, magukkal 
hozva otthoni hagyományaikat. Kitá-
gult a világ és a hagyományőrző falu 
közössége is próbál kitörni eddigi 
határaiból. Mi továbbra is azt mond-
juk, hogy ebben a szűkös anyagi 
helyzetben, amikor mindenki be kell 
ossza jövedelmét, továbbra se le-
gyen torozás. A torozáshoz hasonló-
an kívülről jövő, református egyházi 
szokásnak, hagyománynak ellent-
mond, hogy halottak napján a teme-
tőben gyertyát gyújtanak. Öt évvel 
ezelőtt, amikor még csak pár sírnál 
gyújtottak gyertyát a temetőőr, miu-

Változó világ, megőrzött hagyományok 

A népek emlékezete a 

hagyomány. A hagyomány: 

egy nemzet válasza élet-

körülményeire, a nemzet 

igazi személyisége, mellyel 

az időben önmagához és fe-

ladataihoz hű maradhat.  

Németh László 



A női kézimunka 
 
    „A női kézimunkáról már régen az a véleményem, 
hogy ez olyasmi, mint a becsületrend a rendjelek kö-
zött… Sokat tudnék írni a női kézimunka okosságáról, 
megnyugtatásáról, sőt boldogságáról is – mert hiszen 
még ismertem azokat a magyar nőket, akik akkor is ké-
zimunkáztak, ha nagyon szomorúak, vagy ha nagyon 
boldogok voltak." (Krúdy Gyula) 
 
    Krúdy Gyula szép gondolatai közel száz évesek, de 
nem vesztették érvényüket, hiszen ma is ismerhetünk 
olyan „boldog-szomorú” nőket, akik csodálatos kézimun-
kákat készítenek, s munkáikat számos kiállításon meg-
tekinthetjük. 
   Sokakban fogalmazódik meg a kérdés, hogy mai roha-
nó, gépiesedett világunkban miért van szükség kézimun-
kára, egyáltalán belefér-e életünkbe ez a roppant aprólé-
kos, sok figyelmet, időt igénylő foglalatosság. 
    A kézimunka a nők életében régen óriási szerepet ját-
szott. A kelengye, a ruházat, a lakástextíliák elkészítése, 
a fonás-szövés-hímzés a nők feladata volt, ami egész 
életüket végigkísérte és betöltötte. Hiszen a saját kelen-
gye elkészítése után a lánygyermek hozományának var-
rása, szövése volt a feladat. A kézimunka az állandósá-
got jelentette, a dolgos, szorgalmas női ideál mutatója 
volt: egy igazi nő a nehéz napi munka után, vagy közben 
is kezébe vette az orsót és a tűt. 
    Volt más funkciója is ennek a foglalatosságnak. Bizto-
sította a társadalmi élet kereteit. Ezek voltak a fonók, 
melyek ürügyet jelentettek a közös munka mellett a kö-
zös szórakozásra, a társasági életre az egyhangú téli 
estéken. 
    A kézimunkázás csodálatos az emberi lélek szem-
pontjából is. Örömet, bánatot lehet feldolgozni, belevarr-

ni, beleszőni egy-egy alkotásba, s erre bárki képes, aki 
elsajátítja az alapvető öltéseket. De vajon mi az üzenete 
napjainkban? Miért él, és virágzik a hímzőmesterség a 
XXI. században is? 
    Az embereket sokféle módon lehet csoportokba sorol-
ni. Az egyik alapvető ismérv, a tömegkultúrához, a fo-
gyasztói társadalomhoz való viszony. A társadalom egy 
része a kommersz kultúra forgatagában, a fogyasztói 
társadalom által kínált lehetőségekben merül el, ott érzi 
jól magát. De vannak olyanok is, akik szeretik az egye-
dit, a természetes anyagokat, ezzel együtt a hagyomá-
nyokat, a természetet, a fenntartható fejlődés hívei. Nem 
véletlenül virágzik a fejlettebb világban a biotermékek, a 
természetes anyagokból, a kézi munkával készült termé-
kek piaca. 
    A hagyományt úgy szokták képileg megjeleníteni, 
mint egy nagy fát, melynek gyökerei – koránál fogva – 
óriásiak, hogy szélben, viharban ez a fa ne dőljön ki. Mi 
is ilyen fák tudunk lenni, ha kötődünk szokásainkhoz, ha 
vannak gyökereink, melybe kapaszkodni tudunk egy 
olyan korban, mikor egyébként pontosan az értékeink 
terén bizonytalanodunk el. Értékeink tudnak erőssé tenni 
egy olyan világban, mely millió információval: valamivel 
és rögtön annak ellenkezőjével áraszt el bennünket, el-
bizonytalanít, függővé tesz. 
    Számos wellness-programban, újságban olvashatjuk, 
hogy test-szellem-lélek harmóniájának megbomlása mi-
lyen károsodáshoz vezet. Ez a harmónia az alkotótevé-
kenységeken keresztül is megszerezhető, megőrizhető. 
Kézimunka kiállításokon élményeket, ötleteket kínálnak 
ahhoz, hogy ki-ki ízlésvilágának, egyéniségének megfe-
lelően megtalálja azokat a tárgyakat, melyek a múltban 
gyökereznek, de mai környezetünkben, lakás és viselet-
kultúránkban is megállják helyüket, hiszen egy mai kéz-
művesnek csakis az lehet a feladata, hogy a ma embe-
rének igénye szerint készítsen használati tárgyakat.  
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tán a család elment, lelkiismerete-
sen eloltotta őket. Ma már ezt nem 
teszi, és egyre többen, átvéve a ró-
mai katolikus gyakorlatot, világíta-
nak.  
    – Vannak megőrzött, jó szokások 

is… 

    – A templom iránti tiszteletet mu-
tatja, hogy esküvőkor és szüretkor, 
amikor a zenészek a templomtérhez 
érnek elhallgatnak, és csendben ha-
ladnak át itt. Szintén ehhez hasonló, 
hogy a templom kerítésén belül, és a 
lelkészi irodában sem lehet cigaret-
tázni. Ez a dohányzási tilalom érvé-

nyes a temetésekre is.  
    Szép és megőrzött hagyomány, 
hogy a fiatalok székelyruhában kon-
firmálnak. A lányok mindig ilyen vi-
seletet hordanak és a fiuk szülei is 
igyekeznek beszerezni a népvisele-
tet. Érdekes, hogy Mezőpanitban 
nem az esküvő előtt hirdetik a fiatal 
pár egybekelését, hanem esküvő 
után és illendő, hogy ilyenkor a fiatal 
pár ott legyen a templomban. Nin-
csenek családi padok, a templomba 
jövők szép csendben, hátulról előre 
érkezési sorrendben foglalják el he-
lyüket és ugyanígy, érkezési sor-

rendben hagyják el a templomot. 
Mezőpanit hagyományörző közös-
ség volt, még ma is az. Tudták, mi 
illik és mi nem. Lassan, éppen a vál-
tozó világ és a beköltözések miatt, 
kezdik elfelejteni, kezdik be nem tar-
tani a jó egyházi szokásokat. De 
meggyőződésem, hogy a jót fel fog-
ják újra fedezni és megértik, hogy 
miért fontos megtartani azokat és 
ragaszkodni fognak hozzájuk.  
Megőrzik. 
                                      Simon Virág  
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    Létezik valahol a távoli délkelet-
ázsiai Szumátrán (a világ hatodik 
legnagyobb szigete) egy törzs, a 6 
millió lelket számláló minangkabau, 
ahol minden fordítva működik. Kö-
rükben a vőlegény veszi fel a meny-
asszony nevét és a családi vagyont 
is a lányok öröklik. 

A szigorú nőuralomnak itt csak a 
képzelet szab határt. Míg egyes or-
szágokban a nők egyenjogúságáért 
küzdenek, addig itt a férfiakért kelle-
ne mentőakcióba fogni. Pedig a 
minangkabau civilizációt, és benne a 
női hatalmat, illetve magatartást 
egyes szakemberek már régen ha-
lálra ítélték, ennek ellenére még ma 
is élő kultúráról beszélünk. 
    Vagyis ami nekünk természetelle-
nes, az nekik teljesen magától érte-
tődő. Így például az is, hogy a csalá-
dok férfi tagjainak már 7 évesen el 
kell hagyniuk otthonukat, és úgyne-
vezett suaruba, azaz kolostorba kell 
költözniük. Itt vallást és kulturális is-
mereteket tanulnak, hogy aztán, ha 
eladósorba kerülnek, kellő művelt-
séggel rendelkezzenek. Azok a férfi-
ak pedig, akik egyik nőnek sem nye-
rik el a tetszését, egész életükben a 
kolostorban maradnak, és folytatva 
tanulmányaikat a tudománynak 
szentelik életüket. 
    Többnyire közülük kerülnek ki az 
indonéz társadalom vezető politiku-
sai, költői, írói és tudósai. 
    Azoknak a fiúknak, akiknek 
"szerencséjük" volt, és egy nő férjül 
vette őket, kiszabadulhatnak a ko-
lostor falai közül. Igaz, így sem él-
hetnek teljes életet. Az esküvő után 
ugyanis még mindig nincs együtt-
élés: egy férfiszállásra kell költözni-
ük, ahonnan aztán hűen követhetik 
asszonyaik utasításait. A nős férfiak 

kereskedelemmel, földműveléssel, 
rizs- és kávétermesztéssel foglalkoz-
nak. 
Néha az asszonyok is kimennek a 
földekre dolgozni, de ők inkább az 
otthon elvégezhető, kézműves mun-
kákat részesítik előnyben: szőnek, 
fonnak, agyagoznak, ékszereket ké-
szítenek ezüstből, nádból és fából.  
    A favágást, fűnyírást, tűzgyújtást 
és a szeretkezést meg kell fizessék 
az asszonyok a férjüknek. Tulajdon-
képpen a nő egy bizonyos összeg-
gel kibérli férje szexuális szolgáltatá-
sait, aki azon a napon kivételesen 
feleségével alhat, és nem kell visz-
szamennie a férfiszállásra. 
     A szigorú szabályok ellenére elfo-
gadott társadalmukban a bigámia, 
il letve ebben az esetben a 
"többférjűség". A nők tehát több fér-
jet is választhatnak maguknak: egyet 
aki legyez, egyet aki masszíroz, 
egyet aki főz, egyet aki takarít és 
egyet, aki a legjobban kielégíti sze-
relmi vágyaikat. 
    Ha azonban válásra kerül sor, a 
közösen megszerzett vagyon az 
asszonyé lesz, a férfiaknak a ruháju-
kon kívül semmijük sem marad és 
menniük kell a férfiszállásról is, visz-
sza a kolostorba. Természetesen az 
is lehetséges, ha egy asszony, aki 
több férjet birtokol, csak egytől akar 
elválni. A szakítás pedig ebben az 
esetben is az előbb említett módon 
történik. 
     
    A délkelet-kínai Jünnan tarto-
mányban található mosuo nőköz-
pontú közösség, a szumátrai mi-
nangkabauhoz hasonlóan, a matriar-

chális társadalom utolsó bástyáinak 
egyike. Az ázsiai kultúra – az anya-
imádat ellenére – köztudottan férfi-
központú. A 40000 főt számláló 
mosuo népcsoport mégis azon ritka 
kivételek egyike, ahol a nők tartják a 
gyeplőt. 
    Egy házban általában három ge-
nerációnyi nő és gyermek él együtt, 
akik jókedvű kolóniaként megosztják 
egymás között a teendőket. A tibeti 
kultúrához közel álló mosuoknál a 
párkapcsolatok terén is teljes béke 
és szabadság uralkodik. A nők ked-
vükre választhatnak és cserélhetnek 
párt, mivel a házasság arrafelé is-
meretlen intézmény. A magányos, 
nőtlen férfiak külön házakban élve 
várják a női látogatókat, a nők domi-
nanciája azonban csak egy sokat-
mondó pillantásig terjed, azután már 
a férfiakon a sor. 
    Az udvarlás után a nők egyszerű-
en házukba hívják választottjukat, a 
közösség pedig onnantól egy párnak 
tekinti a fiatalokat, mindenféle cere-
mónia nélkül. A pár gyermekei édes-
anyjuk nevét öröklik, és nála nevel-
kednek, az apák csak látogatóba 
mennek csemetéikhez. A vagyon 
kizárólag anyáról lányra öröklődik.   
A férfiak helyzete sok szempontból 
alárendelt, de mégsem panaszkod-
nak. A dolgos és anyáskodó nők 
mellett nem sok gondjuk akad, asz-
szonyaik szeretik és megbecsülik 
őket. Mivel még a házasság sem 
köti őket, életük során annyi nővel 
élnek együtt, ahánnyal kedvük tartja. 
Nem véletlen, hogy a nemi erőszak 
és bűnözés is ismeretlen fogalom a 
mosuok körében.    
    A kis közösség a tradíciók ellené-
re lépést tart a fejlődéssel, szívesen 
fogadják az újdonságokat és a 
messziről jött idegent is. 

Ahol a nők parancsolnak 
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Túrmezei Erzsébet 

A harmadik 
 

Valamit kérnek tőled. 
Megtenni nem kötelesség. 
Mást mond a jog, 
mást súg az ész. 
Valami mégis azt kívánja: Nézd, 
tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, 
mert az a szeretet.  
 

Messzire mentél. 
Fáradt vagy. Léptél százat. 
Valakiért mégegyet kellene. 
De tested, véred lázad. 
Majd máskor! – nyugtat meg az ész. 
És a jog józanságra int. 
De egy szelíd hang azt súgja megint: 
Tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, 
mert az a szeretet.  
 

Valakin segíthetnél. 
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg. 
Tán összetörte a szíved. 
Az ész is azt súgja: Minek? 
De Krisztus nyomorog benne. 
És a szelíd hang halkan újra kérlel: 
Tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, 
mert az a szeretet!  
 

Ó, ha a harmadik 
egyszer első lehetne, 
és diktálhatna, vonhatna, vihetne! 
Lehet, elégnél hamar. 
Valóban esztelenség volna. 
De a szíved békességről dalolna, 
s míg elveszítenéd, 
bizony megtalálnád az életet! 
Bízd rá magad arra a harmadikra! 
Mert az a szeretet.  

A kegyelem csillagjegyében 
     

Ezek az ígék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, 
legyenek a te szívedben, s ha a te fiad megkérdez téged 
ezután, mondván: mire valók e bizonyságtételek, rendelé-
sek és végzések, amelyeket az Úr, a mi Istenünk paran-
csolt néktek (V. Mózes 6) – mondd el, hogy örökség, amit 
kaptál, gyarapítottál, megőriztél, s rá szeretnél hagyni. 
    A következő negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, mert „ez az 
Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk”. (Ézsaiás 54, 14) 
 

Január 
Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Minden-
hatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be 
is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.  
(Jób 5, 17-18.) 
 

Február 
A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.  
(Lukács 21, 19.) 
 

Március 
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, 
hűséges Isten. (Zsoltár 31, 6.) 
 

Április 
Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a 
sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.  
(János 8, 12.) 
 

Május 
Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges 
Ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az 
Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják. (Ézsaiás 30, 18.) 
 

Június 
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, 
tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békes-
séges tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménysé-
get, a reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek 
szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki ada-
tott nékünk. (Róma 5, 3-5.) 
 

Július 
Nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr 
Isten. Térjetek meg azért és éljetek! (Ezékiel 18, 32.) 
 

Augusztus 
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat…     
(I. Korinthus 14, 1.) 
 

Szeptember 
Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot 
és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.  
(Hóseás 12, 6.) 
 

Október 
Valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem 
embereknek; tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek 
jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.  
(Kolossé 3, 23-24.) 
 

November 
Az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, 
sem el nem hagy téged. (V. Mózes 31, 6.) 
 

December 
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentsé-
get, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.  
(Zsidók 12, 14.) 
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Kirsti Paltto 
 

Az emberség melege 
 

gyökereim elvesztettem mikor 
átléptem népem 

lakhelyének határait 
gyermekkorom szép játékai 

idegen nyelvek betűibe vesztek 
idegen ruhákat öltöttem magamra 
új arcokat sminkeltem magamnak 

idegenekkel indultam idegen utakra 
ők tanítottak arra hogy lebecsüljem 

saját népemet nemzetemet  
nyelvemet is 

 
ők vittek engem idegen közegükbe 

szabadság egyenlőség testvériség 
társadalmának nevezték  

társadalmukat 
ám egyenlőségük szép ruhákba 

öltöztetett 
humbug volt csupán 
gazdag palotáikban 

dőzsöltek 
szegényeik viszont homlokuk 

verejtékében úszva 
robotoltak rögökkel teli  

földecskéiken 
szegényeik szabadsága annyiból 

állt hogy szabadon szorgoskodhattak 
gyötörhették magukat túlórázva 

hogy túléljék az éppen soron lévő 
napot 

és a testvériség is csupán 
hazugságnak bizonyult 

hiszen azzal sikerült a szegényt 
alázatosságra nevelniük 

hogy kussoljon s ne akarjon lázadni 
ellenük, akik kiszipolyozták és 

ingyen dolgoztatták őket 
ehhez a Rendszerhez hívtak 

szolgálónak engem 
hogy segítsek nekik 

gazdagoknak gazdagnak és 
szegénynek pedig szegénynek 

maradni 
 

ám mivel én szegény családnak 
sarja voltam 

nem bírtam tükörbe nézni 
hogy kiszipolyozzam a hozzám 

hasonlókat hogy 
kifosszam a magamfajta szegényt 

 
ezért aztán társadalmuk ezért 
aztán a Rendszerük kivetett 

magából engem 
és magányosan idegenként 

menekültem vissza odúimba mint 
aki már semmit sem ért 

 
vádoltam magamat és lapp  

mivoltomat 
a szegénységet és olcsóságomat 

vádoltam 
amiért ennyi mocskot kellett 

megszenvednem 
és ostoba én fel nem fogtam 
hogy azt a Rendszert előre 

megtervezték vagyoni és földrajzi 
 

felosztás szerint 
 

hát igen a lapp a rosszabbik nemzet 
itt 

amely Északról jött ahová a Rendszer 
nem tudta még kiterjeszteni 

azt a kultúrát 
melynek hiányáért a lapp embert 

vádolta 
 

ábécéskönyveik ronda hazugságokat 
terjesztenek rólunk 

gúnyolják szokásainkat de 
még külsőnket is 

 
a lappok voltak e társadalomnak 

színes reklámfotói 
az emberség Rendszere számára 

hogy a külföldinek 
elmesélhessék 

sámán-nép varázsló-nép lakik 
náluk 

 
de ujjukat se mozdították hogy 

megvédjék jogainkat 
bár széles e világon azzal 

dicsekedtek hogy 
majdnem a tizedik helyen 
állnak az országok között 

gazdagságban 
a világon 

 
és bizony megfosztottak bennünket 

emberségünktől 
kihúzták a földünket talpunk 

alól 
folyóinkat mindenfelé 

majdnem megölték eleven 
nyelvünket 
szokásainkat 

és turistakacattá változtatták 
szerszámainkat ruháinkat 

rénjeinket 
 

bele kell törődnünk ebbe 
a másodrendű szerepbe? 

Mondjátok! Bele kell törődnünk?! 
 
 

  

 
Kirsti Paltto finnországi 
lapp költőnő, aki 1947-
ben született. Paltto a 
népét, nemzetét féltő 

lapp irodalom radikális 
képviselője, egyben 

pedig a lapp irodalom 
első költője. 
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Hordós savanyúság 
Az alaplé elkészítéséhez szükséges: 10 l víz, 2 kg cukor, 3 l 
ecet, 28 dkg só, 50 szem bors, 30 babérlevél, 5 dkg borkén, 5 
csomag mustármag, fél kg murok, csombor, torma, 2 hagyma. 
Ezeket összekeverjük, mikor a cukor feloldódott, akkor beleönt-
jük a hordóba (bödönbe) és beledobáljuk a zöldséget: uborkát, 
zöld paradicsomot, karfiolt, káposztát, paprikát, stb. Rendre is 
beletehetjük a zöldségeket, mikor ami éppen van. 
 
Zöldséges ételízesítő 
Hozzávalók: 6 kg paradicsom, 10 db piros paradicsompaprika, 
10 db hagyma, 5 db csípős paprika, 3 zeller, negyed liter ecet, 
negyed kg cukor, 6 babérlevél, 20 szem bors, 8 szem szegfű-
bors, 4 kanál darált bors, szalicil. A zöldségeket ledaráljuk, fű-
szerekkel összefőzzük. Miután megfőtt, üvegekbe tesszük, le-
zárjuk és szárazdunsztba helyezzük.  
 
Chilei mártás 
Hozzávalók: 13 db almapaprika, 3 db fej vöröshagyma, 2 db 
zellergyökér, 5-10 db csípős paprika, só, őrölt bors, őrölt fahéj, 
őrölt szegfűszeg.  

Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk és ledaráljuk, 
feltesszük főni, fűszerezzük sóval, őrölt borssal, őrölt fahéjjal 
és szegfűszeggel. Amikor készre főtt, befőttes üvegekbe 
merjük, és szalicilt teszünk a tetejére. 
 
Sült paprikasaláta  
Hozzávalók: húsos paprika, só, cukor, ecet, pár csepp 
olívaolaj. 
Elkészítés: A paprikákat, nyílt gázlágon, minden oldalán 
megégtjük. Ha már minden oldala megsült, egy zacskóba 
tesszük, aminek a száját lezárjuk 2-3 percre, így a héja 
könnyen leválik, ettől meg kell szabadítani. Vigyázat, ekkor 
még forró! Folyó víz alatt lemossuk minden kormos marad-
ványtól, tálba tesszük és enyhén besózzuk. 
Ecetes, cukros levet készítünk, belerakjuk a paprikákat, a köz-
ben kiengedett levét is hozzáöntjük, olívaolajjal meglocsoljuk 
és 1-2 órára hűtőben érleljük, de a legjobb egy egész 
éjszakára hagyni, jobban összeérnek az ízek. 
Tipp: Az így elkészített sült paprikából, télire is lefagyasz-
thatunk a levével együtt, télen csak az ecetes levet kell a felol-
vasztott paprikára önteni. 

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

A megfejtésben a Timóteushoz írt I. levélben le-

vő, általánosan ismert igevers található. Ezúttal is 

jó játékot és egyben lelki épülést kívánunk! 

 
Vízszintes: 1. Az igevers kezdete, 13. Gondola-
tokat közvetít, 14. Északi népek Katinkája, 15. 
Beton közepe! 16. Hegyi patak és nagyközség a 
Borgói-havasokban, 18. Eszes, 19. Égtáj rövidít-
ve, 20. Az igevers folytatása, 21. Fa része, 22. 
Szóösszetételekben: kettő, 23. Tiltó szóra, 25. 
Megkurtított kamra! 27. Mázol, 28. Hajtat, 29. 
Szellemileg friss, 30. Tréfa, 31. Vízinövény 
(Ézsaiás 42), 32. Porció, 33. Titokban átnéz, 34. 
Kút kerete! 35. Rossz emlékű mássalhangzópár, 
36. Tanterem kelléke, 39. Hegy kezdete! 40. Be-
cézett Anna, 42. Ábrahám unokaöccse (I. Mózes 
12, 5.), 43. Fokozó értelmű szócska, 44. Az influ-
enza is ilyen betegség – névelővel, 47. Otthona.    
 
Függőleges: 1. Az igevers második része, 2. Hegység 
a Déli-Kárpátokban, 3. Kerti eszköz, 4. Mássalhangzó: a 
C zöngés párja, nyelvünkben csak a szavak belsejében 
fordul elő, 5. Emésztőszervre, 6. Ebben az évben ter-
mett, 7. Angoloknál: minden rendben, 8. Kínai vallás-
ban a világegyetem ősereje, 9. Katát alaposan össze-
rázták! 10. Kábítószer, 11. Vissza: könnyezik, 12. 
Bánd központja! 17. Alakíttat, 20. Összetörött tőr! 22. 
Ilyen név is van, 24. Szóösszetételben orvosra, 
gyógyszerre utal, 26. Azonos mássalhangzók, 27. 
Vissza: lyuk, 29. Félig-meddig édes! 30. Vissza: ma-
gyarországi tévéadó, 32. Kikötőváros, az Ap. Csel. 20 
szerint Pál harmadik térítőútján itt ült hajóra, 33. Az 
igevers befejező szava, 35. Színházi alkalmazott, 
37. Hamis, 38. Régi üzlet, 39. Vitéz? 40. Szemlélődik, 

41. Tíz betűi keverve, 43. Kis ruhadarab, 45. Igásállat, 
46. Német í, 48. Csonka kés! 49. Akna része! 
 
Beküldendők: vízszintes 1, 20 és függőleges 1, 33. 
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Várnai Zseni 
 

       Testamentum 
 
 
Akik nagy, messze, messze útra kelnek,  
vagy tengerre szállnak dióhéj hajón,  
kedveseiktől könnyes búcsút vesznek,  
és osztályt tesznek minden földi jón.  
Én is most vészes, lengő hídra lépek,  
és ama tájon szörnyű a vihar,  
s amint az ingó, rengő hidat tépi,  
vad jajgatásba rémül ott a dal.  
   
E hídról, hogyha tán vissza nem térnék,  
ha mélybe lökne le egy szélroham,  
- tudom, én egyszer már e tájon jártam -  
ott elpusztultak már sokan, sokan.  
Igen, ha utam vissza nem vezetne,  
s lehullana két dajáló karom,  
lezárulna én két könnyes szemem,  
s a szó ha elhalna az ajkamon,  
a számodra e bús sorokba zárom   
a végakaratom.  
   
Ne hidd, hogy itt koldusszegényen hagylak,  
tündéri szépet testálok neked:  
víg kacsalábon járó házikót,  
s árnyékba borult hűvös kerteket,  
olyat, minőkben szép fiúcskák járnak,  
mellettük nemes, hófehér agár,  
és szilajvérű kicsiny pejcsikót,  
mely, mint egy táltos, oly repülve jár.  

   
S örökül hagyok - panaszod ne érjen -  
egy dúsveretű, nagy aranyhajót,  
mely elviszen a kincses napkeletre,  
s körülhajózod a nagy földgolyót,  
hogy megtérhess, mint a mesék lovagja  
kinccsel, tudással bőven, gazdagon...  
Fiam, ne mondd, hogy bús szegényen hagylak,  
az álmaimat, ím, neked hagyom!  
   
Van még egy kincsem, drága, kicsi jószág,  
nem mutogattam soha senkinek,  
de most, fiam, híven elibéd állok  
legyen ez is a tied! Tied!  
Vigyázz reá szent, titkos félelemmel,  
mint ó-csudára, jaj, össze ne törd:  
ez az a kincs, mely bennem fájva égett,  
mely kínzott, bántott, holtragyötört,  
s mint szent olajjal telített kehelyből,  
belőle csordult sok nehéz dalom...  

 
Király nem nyújthat dúsabb örökséget:  
a szívemet, ím teneked hagyom!  
   
És tengereknek gyöngyfövenyű mélyén  
oly pazarlón az ékkő nem terem,  
ó, mint amennyi drágagyöngyöt ontott  
két gyöngykagylóm: a két síró szemem.  
E gyöngyöket most mind reád testálom,  
építs belőlük szép könnypalotát  
vagy fűzzed össze fénylő, dús fűzérbe,  
s ékítsed véle egykor az arád.  
Vagy menj velük a messze, nagy világba,  
és szórjad szét a négy égtáj felé,  
hisz ennyi kincstől megroskad a vállad,  
legyen belőle minden emberé.  
Ó, vidd, fiam, az álmom, szívem, könnyem:  
sok drágagyöngyöm: zengő, bús dalom...  
s az emberek, ha megköveznek érte,  
fiam, ne átkozz engemet nagyon!  


