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Otthon  
a szeretetben 

 
Amiképpen az Atya szeretett en-
gem, én is úgy szerettelek titeket: 
maradjatok meg ebben az én sze-
retetemben. (János 15, 9.) 
 
    Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne – írta 
Tamási Áron az Ábel Amerikában 
című regényében. 
    Hol van ez az otthon? Ott, abban 
a Maros, Nyárád, Küküllő menti falu-
ban vagy városban, ahová mindig 
hazavágysz. Ott, ahol várják jöttö-
det. Ott van, ahol boldog vagy, a 
legboldogabb. (Boldog az, aki otthon 
boldog – Lev Tolsztoj szerint.) Hi-
szen itt élnek azok, akik szeretnek 
téged, és akiket nagyon szeretsz. 
    Az otthon, tehát több mint a szülői 
ház, több mint a lakás, a bútorok, az 
udvar, a kert, a tárgyak, amelyek 
körülvesznek. Egy lakás értelme 
nem a bútorok, hanem az az érzés, 
amely eltölti ott az embereket – 
mondja Márai Sándor Az igaz című 
regényében. 
    Az otthon nem elsősorban valami 
helyhez, vagy tárgyakhoz köthető 
dolog, aminek a lényege a földrajzi-
lag valahová tartozásban van. Az 
otthon a valakihez tartozásban 
van. 
    Az üres ház, ahol már nincse-
nek azok, akik szerettek és akiket 
szerettél – már nem otthon. Van 
ugyan hova, de nincs már akikhez 
hazamenni. Molnos Lajos kolozs-
vári költő, édesanyjára emlékezve, 
írja: Maradhatott pontosan olyan-
nak az az egykori ház, egykori ott-
hon, mint amilyen azelőtt is volt, 
(…) már nem kívánkozol oda, már 
nincs értelme vissza-visszatérni, 
mert már nincsen Ő… 
    Az első emberpár számára az 
Éden otthonossága, boldogsága 
sem a kert gazdagságából, szép-
ségéből fakadt, hanem az Atyával 
való együttlét tette azzá. Azért 
érezheti otthon az ember magát a 
földi világban is, mert én ti veletek 
vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig – ígérte Jézus.  
    Isten örök jelenléte nélkül a 
menny sem lehetne vágyott ottho-
nunk, csak hideg űr volna, ahol 
didereg a lélek. A pokol borzalma 

éppen abban van, hogy ott nincs 
jelen az otthont adó Isten. Otthonta-
lansága tragikumát, a disznók vályú-
ja mellett, a tékozló fiú is, az apai 
szeretet hiányaként élte meg. 
    A templom épületét is az Atya 
jelenléte teszi lelki otthonná, a sok 
idegen emberből Szentlélek formál 
közösséget, lelki családot. Martin 
Buber zsidó vallásfilozófus szerint, 
ott van az otthonunk, ahova bebo-
csátjuk Istent. 
    Isten és egymás szeretetében 
otthon lenni! Ebben találhatnak ott-
honra azok az emberek is, akik egy-
re nagyobb számban nem saját or-
szágukban, nem saját lakásukban 
élnek, vagy fedél sincs a fejük fölött, 
akiket elűztek hazájukból politikai 
nézeteik miatt, akik gazdasági okok-
ból kivándoroltak, s akik még csak 
nyelvük „házában” sem lehetnek 
otthon. 
    Ebben a kettős szeretetben van 
az otthona a református lelkészgye-
rekeknek is, akiknek pár év, vagy 
évtized után nincs hova hazamenni-
ük gyerekkoruk otthonába, hiszen 
azon a parókián már egy másik csa-
lád lakik. 
    Viszont azok, akik Isten és egy-
más szeretetében vannak otthon, 
bárhol és bármilyen körülmények 
között éljenek, jobban otthon van-
nak, mint azok, akik nem szeretnek 

és akiket nem szeret senki, bár ha-
talmas, fényűző, biztos házakban 
laknak. Szeretet nélkül csak lakás a 
ház, szeretteink nélkül csupán        
térkép e táj (Radnóti Miklós). 
    Isten szeretetében otthon lenni ez 
más, mint az örökmozgó, mindenütt 
és sehol sem otthon levő világpol-
gárok életérzése. 
 
    Legtöbb ember életében Isten 
elhozza azt az időt, hogy ne csak 
otthont kereső, hanem otthonterem-
tő is legyen. Amikor viszonyítási és 
tájékozódási pont lesz az a hely, 
ahol élsz, azoknak akik a te szerete-
tedben vannak otthon. 
 
    A számítógép billentyűzetén van 
egy Home felíratú gomb, ami angolul 
azt jelenti: lakás, otthon. Ugyanezt a 
gombot a német billentyűzetű számí-
tógépen Erste Position-nak hívják, 
ami első helyet, induló helyzetet je-
lent. Bárhova is tévedünk számító-
gépezés közben, bármit is hibázunk, 
vagy ha rossz alkalmazást haszná-
lunk, csak megnyomjuk az egyes 
pozíciót és ismét otthon lehetünk, s 
erről a megbízható pontról elölről 
lehet mindent kezdeni. 
    Ez az otthon, ahonnan elindultunk 
és ahova mindig visszatérünk; az 
Éden, ahova visszavágyik az ember, 
az atyai hajlék, ahova visszatért a 

tékozló fiú. Az ember ott van ott-
hon, ahonnan eredetileg elindult! 
    A földön otthont kereső és 
otthonteremtő keresztyénekként 
tudjuk, hogy nincsen itt maradan-
dó városunk (Zsidó 13, 14.), s ha 
e mi földi sátorházunk elbomol, 
épületünk van Istentől, nem kéz-
zel csinált, örökkévaló házunk a 
mennyben (II. Korinthus 5, 1.). 
És ilyenkor vágyódni kezdesz. 
Vágyódni oltalom, békesség és 
biztonság után. Vágyódni lelki 
otthonod irányába, Isten közelé-
be. Felemeled a tekinteted és 
elkezded talán először, talán 
sokadszorra keresni Istent. 
Szeretnéd áttörni a sötét 
fellegeket. Hátrahagyni a tévuta-
kat, melye-ken folyton eltévedtél. 
A zsákut-cákat, melyek vonzóan 
indultak, de kiderült, hogy nem 
vezetnek sehova. Elindulni a 
bizonytalan-tól a bizonyos felé, 
egyenesen a világmindenség 
legbiztonságo-sabb helyére, Is-
ten szeretetébe. 
 

 
Komán János 

Ahol  
 

Ahol legenda lett a meggyfa, 
meséje van a diófának, 

emlékeznek a málnabokrok, 
ahol az ajtók tárva várnak, 

ahol egy kapu ismer engem, 
köszönt a kilincs kézfogása, 

ismert melegség hangja szólít, 
léptem szívét hallja a járda, 
magához köt a hűség lánca, 
tárgyak, emlékek kikötője, 
ahol illata van a csendnek, 

s a csend múltja sötéten reszket, 
ahol csak ijesztéssel vertek, 

és álmaiban átöleltek, 
ott – annak a lakatlan háznak 
a lelkére – kutyák vigyáznak. 
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    Úton vagyunk és ahogy az lenni 
szokott, most is hull a hó. Alig vár-
juk, hogy otthon legyünk, de ritkán 
gondolunk bele, hogy ez mit is je-
lent. 
    Hogy mi számomra az otthon azt 
nem tudom megfogalmazni: valami a 
tűzhely, egy tea, a lakástextíliák, az 
örökölt bútorok és a család között; 
valami megfoghatatlan képzet, amit 
otthonomnak érzek. Egy hely, ahol 
jó lenni, de ez is csak egy része a 
dolognak.  
    Már többször is költöztem életem-
ben, soha nem éreztem azt, 
hogy az épületek hiányozná-
nak, hiszen mind-ahányszor 
vittem magammal a dolgai-
mat. Nyilvánvalóan nem csak 
a mozdítható tárgyaimról van 
szó, hiszen akármelyiktől, ha 
megválnék – önként vagy 
kényszerből –, azért még 
nem lennék otthontalanná. 
    Nemrégiben a marosvásár-
helyi Hidegvölgyben jártam, 
népes cigány-család feje mu-
tatja igencsak szerény ottho-
nukat. Az első benyomásom, 
hogy én itt nem tudnék élni, 
persze, legrosszabb esetben 
akár ott is lehetne élni. Arra 
kezdek gondolni, hogy itt is 
lehet meleg, befogadó otthont 
teremteni, nem anyagiakon 
múlik mindez. Míg ezeket 
gondolom mezítelen kisgye-
rekeik boldogságtól sugárzó 
arcán látom, valóban nem 
lehetetlen, és ezt a gyerekek 

tudják a legjobban. 
    Próbálkozzunk a másik oldalról. 
Mi számomra az otthontalanság? 
Nem teljesen szabályos a kérdésfel-
vetés, hiszen soha életemben nem 
voltam otthontalan. Nem mondom, 
hogy soha nem gondolkoztam el 
azon, hogy ha égne a ház mit mene-
kítenék, ha tudnék... de sosem va-
gyok képes érdemben végiggondolni 
ezt a lehetőséget. Titkon remélem, 
soha nem kell megtudnom. El sem 
tudom képzelni, a háború idején me-
nekülő családokat, vagy az otthonu-

kat hátrahagyó, az ajtót gondosan 
bezáró szászokat. Hogy aztán ide-
gen közegben megpróbálják ugyan-
azt felépíteni. Mondják, helyenként 
még az utcaneveket is magukkal 
vitték. Vajon emlékeket vittek ma-
gukkal inkább vagy tárgyakat, az 
otthonépítés tudását, vagy csak egy-
más szeretetét. Nehéz döntés lehe-
tett, nem akarom megtudni, hogy 
számukra mi volt az otthon. Megint a 
felnőttek azok, akiknek igencsak 
nehéz ezen az úton menni, tovább-
menni. Valószínű, hogy a gyerekeik, 

akik ma már felnőttek, mit 
sem tudnak a bezárt ajtók-
ról és az utcanevekről. 
    Azt hiszem a gyerekek 
azok, akik e tekintetben 
többet tudnak, mint mi. 
Összefügghet a karácsony-
fákkal, az angyaljárással, a 
szentesti vacsorával, a 
szeretettel. Mert az angyal 
– vagy kinél mi – csak oda 
jön, ahol otthon van. Ahol a 
lelkek nem otthontalanok. 
Ahol van gondtalan neve-
tés vagy legalább ennek a 
reménye. A hó még mindig 
hull. Örökkön-örökké hull. 
Így érkezünk haza. 
                     Korondi Kinga 
 
 
 

Úton 

 
Fodor András 

 

Hazafelé 
 

Már dorombol az autó  
és elmaradnak mellettünk a tájak. 

A fasorok sértődve félreállnak,  
és jönnek új, hótól fehér mezők.  

A tárgyak lent, ha fény lobban rájuk,  
riadtan rugdalják el az árnyuk.  

Nevetünk rajtuk, víg hazamenők. 
 

Gyalog megyek már lefelé  
és nézem, fent a hold alatt az égen,  

egy hosszú felhő most osztódik széjjel.  
Csillag talán sohasem volt ennyi!  
Zümmögve búg a telefonpózna,  

mintha csak bennem zsibongna, szólna.  
Tudjátok-e mi az: hazamenni! 
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    Valaki meséli, járt a falumban, látta szülőházamat. 
Beszélgettek róla társaival. A helybeliek már nem tudnak 
semmit erről, aki tudna, az meghalt vagy haldoklik, so-
sem jön már elő a kiabálásra. 
    Kétrét görbedt asszonyok vánszorogtak pedig, alig 
néhány esztendeje. Támogatóik ott revesednek a 
rongyosodó eresz alatt. Nem szokás kedvenc botjával 
temetni a halottat. Pedig az volt 
mindig is a leghűségesebb 
szponzor. 
    Ők mindent tudtak mindenről 
és mindenkiről. Tudták, mikor 
jönnek az amerikaiak, ejtőer-
nyővel, és megmondták másod-
percre a világvégét. 
    Tudtak vizet vetni, ha a 
tisztátalan megigézte az embert. 
    Az az épület nem a szülő-
házam. Azon a helyen – ma 
szegényesnek látszó, töpörö-
döttnek tűnő, valójában igen-
csak jól fundamentérozott, való-
színűleg vályogfalú – alacsony 
parasztház állt, gyaníthatóan 
zöld zsalugáteres ablakaiban 
muskátlik köszön-tötték az 
elhaladót, akkoriban ugyanis 
még nem volt szokás elkeríteni 
az utcára néző frontot: szabad 
volt, mint a rásütő nap fénye. A 
virágok között csókolózni 
lehetett a tiszta-szobából kihajló 
nagylánnyal. Alatta kis pad várta 
vasárnapon-ként az ünneplőbe 
öltözött földieket, vecsernye 
után, osztani-szorozni tempósan 
a falu dolgát. 
    Rémlik, hogy láttam egyszer 
egy fotót is a szülőházamról. 
Nagyon kicsiny volt, mint a ház 
maga. Most, hogy megpróbálom 
felidézni, színesben jön elő. 
    Nincs egyéb emlékem arról a házról. A helyére 
kétéves koromban kezdték felépíteni az újat, rosszul 
kiégetett, apró cigánytéglából. Pincéjéből ma is bőven 
tör elő a forrásvíz, sosem sikerült elterelni. Mintha oda 
kellett volna a kutat ásni. De kutunk volt már, Isten tudja, 
mióta, mindjárt a kapun belül, az is mindig, még 
szárazság idején is, csaknem színültig telve vízzel. 
Vásárosok, malomba járó idegenek nálunk oltották 
szomjukat, itatták meg teheneiket, lovaikat.      
    Gyermekkoromban az udvarunk még kissé „dőlős” 
volt, a kaputól az udvar mélye, a kert felé lejtett. Ha 
letettem a labdát a bejáratnál, néhány másodperc múlva 
az alsó udvar rucái, libái kergették izgágán, fertelmes 
kalamajkát csapva. 
    Mire felnőttem, az udvar „kiegyenesedett”: nem 
biztos, hogy az eső hordaléka töltötte fel. Érett koromra 
minden megváltozott, a ház, a konyha, a gabonás, a 
csűr –, az egész porta úgy összement, mint kamaszkori 
cájgnadrágom az utolsó mosásban. 

    Kedves diófám – magasleséről „utazási irodámat” 
vezettem, repülőimet, űrhajóimat kormányoztam –, 
nyamvadt száraz ággá aszott. Szilva-, körte-, almafáim 
kiszáradván füstté váltak, de még a kéményeink is úgy 
rákuporodtak a cserepekre, mintha a kerengő héják 
szőnyegbombázásától tarta-nának. 
    Kedvenc galambjaimat világgá röptették az idő 

vijjogói. 
    Bokrászó kutyáim szerre 
megdöglöttek, amint szep-
temberi iskolakezdésekkor 
hűtlenül magukra hagytam 
őket. 
    Amikor az anyám is, 
megfáradt utolsónak, elment 
a portáról, már a csűr sem 
volt meg, olyan idegennek 
tűnt a fagytól szorongatott 
havas táj, a dérmarta udvar, 
mintha eltévesztettem volna a 
temetést. Csak a halott volt 
az igazi. 
    Azóta csupán világításra 
bírok hazamenni.  
    Akkor sem állok meg a 
portánk, a házunk előtt. Futó 
pillantást vetek rá, mintha 
valaki jelezné: itt lakott egy 
régi haver. 
    Azt hiszem, homályosan 
emlékszem rá. Legalábbis 
rémlik. 
    Mintha. 
    A szülőházam viszont 
egyre színesedik. Már lonc is 
zöldell a tornácán, zöldike 
mosolyog a muskátlik között, 
a lányok hajában virít a piros 
szalag, szoknyájuk kék sze-
gélye súrolja a térdemet, 
amint viháncolva ellibegnek 
fel azon. És mind többen 

üldögélnek a kispadon, mind sűrűbb a meztéllábas 
hétköznapi, meg a bakancsos-csizmás templomos 
járkálás a poros utcán. Növekvőben a népsűrűség. 
    Üldögélek egy szál hátulgombolós gatyában a kút 
előtt, és pukkantóst gyúrok a sárból, majd jókorát pökök 
a közepébe, és ezt kiáltom: Kukubika, szerencsika, szólj 
akkorát, mint egy bika! 
    Akkor aztán: puff! Odacsapom, lő hatalmasat – s a 
fenekén akkora lyuk keletkezik, mint a rozsdás 
mosdótálon, amikor egyszer, kocsmai fogadásból beléje 
vágta az öklét Dregics Pál m. csász. kir. közlegény. 
    A szemembe is szökik egy föccs, szeplős leszek, mint 
a szarkatojás. 
    Zöldet s vereset látok. 
    Békakórus kuruttyol a hasamban. 
 

Páll Lajos festménye 

Bölöni Domokos 

Szülőházam 
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    Túrmezei Erzsébetnek van egy 
közkedvelt verse, amelyben megfo-
galmazza, hogy számára miért jelent 
otthont a templom: „Otthonom a 
templom,/ Ajtaján belépve mindig 
hazaérek./ Ismerősen csendül fü-
lembe az ének./ Mintha minden 
hangja simogatás lenne./ Égi atyám 
keze simogat meg benne.” 
    Szép gondolat, de a más által 
kimondott, leírt szó még nem biztos, 
hogy érzéssé lesz bennem, illetve 
nem biztos, hogy én is ugyanezt 
élem át a magam gyülekezetében, 
templomában. Sok külső tényező 
meghatározó lehet abban, hogy a 
templomba lépve hazaérkezem vagy 
sem. Minden embernek, minden 
gyülekezeti tagnak elvárásai vannak: 
a „maga képére és hasonlatosságá-
ra” alakítana, rendezne. Sorolom: 
legyen a templomban, vagy a gyüle-
kezeti házban szép, eredeti kézi-
munka, a virágok éljenek és ne me-
revedjenek mű-örökkévalóságba, 
legyen az évszaknak megfelelően 
kellemesen meleg vagy hűvös, az 
ülőhelyek legyenek kényelmesek, a 
beszéd legyen érthető, hallható... 
    Nagyszerű, ha adottak a feltéte-
lek, de ezektől még nem lesz a 
templom otthonommá. Időnként hal-
lani a keserű, féltékeny megjegy-
zést: a másik gyülekezetben – min-
dig egy másik közösségben – milyen 
kedvesek az emberek. Milyen öröm-
mel fogadnak, ajánlják fel a legjobb 
ülőhelyet, hívogatnak még másik 
alkalomra is. 
    Kell legyen egy megelőző, „előbb 
szerető” befogadás. De mi történik 
utána? Amikor már „beleszeretek” 
egy közösségbe, mi a következő 
lépés? Ha nem leszek cselekvő ré-
szesévé az otthonteremtésnek, soha 
nem fog otthonommá válni egyik 

templom sem. Mindig csak külső 
szemlélő maradok, mindig csak ven-
dég leszek, aki arra várok, hogy te-
gye már valaki otthonossá számom-
ra az Isten házát. 
    A már idézett versben a költő azt 
is elmondja, hogy neki az istenháza: 
„mestersége műhelye”. Ami azt je-
lenti: a cselekvés helye, az igehirde-
tésnek és igehallgatásnak a helye, 
az imádkozásnak és éneklésnek a 
helye, a lélekformálódásnak a helye. 
Műhely: ahol nem fogyasztanak, 
hanem termelnek. Ahol mindig törté-
nik valami, mert Isten munkálkodik, 
én pedig engedem, hogy formáljon 
engemet. 
     Az otthonteremtés családon belül 
sem egy személytől függ. Van aki 
berendez, díszít, van aki sepreget, 
mosogat, van aki jó szót szól, köny-
nyet töröl, van aki bevásárol, van aki 
„csak” imádkozik, mert másra már 
nincs ereje, van aki nevettet és van 
aki nevet. Mindenkinek megvan a 
maga feladata, ezért munkája fon-
tos, nélkülözhetetlen része az 
egésznek. 
    Gyülekezetben senki sem csak 
egy gyülekezeti tag, aki időnként 
megjelenik, s ha nincs jelen, az sem 
baj. Isten úgy akar látni, mint aki a 
templomban is otthonteremtő vagy. 
Itt is: van aki prédikál, másik ajtót 
nyit, egyik sepreget, valaki teát főz, 
megint másik látogat, harmadik 
meghallgat. Van aki virágot hoz és 
van aki gyermekekre felügyel. Meg-
számlálhatatlan feladat, mindenki 
kedvére, mindenki tehetségére 
szabva. Aki ebbe bekapcsolódik, 
előbb-utóbb rádöbben: a templom 
nemcsak egy épület, hanem egy 
otthon, ahova Isten, a mennyei Atya 
mindig hazavár. 

    A zarándok-zsoltárokban felcsen-
dül egy olthatatlan vágyakozás a 
templom után. Érezhető ezekben a 
bizonyságtételekben, hogy a temp-
lom szinte előbbre való a családi 
otthonnál. „Örvendezek, mikor 
mondják nékem: menjünk el az Úr 
házába!” (Zsolt. 122,1), „Nem me-
gyek be sátoros házamba, nem há-
gok fel háló-nyoszolyámba, nem 
bocsátok álmot szemeimre, s pillá-
imra szendert, míg helyet nem talá-
lok az Úrnak, Jákob Istenének hajlé-
kot!”(Zsolt.132, 3-5), „Hadd menjünk 
be az ő hajlékába, boruljunk le lábai-
nak zsámolyához!” (Zsolt. 132, 7),  
„Ez lesz nyugvóhelyem örökké, itt 
lakozom, mert ezt szeretem.” (Zsolt. 
132,14), „Emeljétek fel kezeiteket a 
szenthelyen, és áldjátok az 
Urat!” (Zsolt. 134, 2). A fogság ide-
jén is ez volt az elsődleges szomorú-
ságuk, tudniillik hogy nem lehetnek a 
szent helyen: „Babilon folyóvizeinél, 
ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról 
megemlékezénk.” (Zsolt. 137, 1)  
    Ma kevesen éreznek így. Talán 
azért, mert nem tudnak szeretteikkel 
együtt templomba jönni, úgy ahogy 
egykor egy zsidó család háza-
népével együtt ment fel Jeruzsálem-
be ünnepelni. Talán azért, mert lelki-
ismerete nem tiszta Isten és ember-
társai előtt. Talán azért, mert az ott-
hon igazából semmit sem jelent ne-
ki. Az Újszövetség keresztyén kö-
zösségei számára a templom-otthon 
azt jelentette: Isten jelenlétében és 
testvérek közösségében lenni. 
Együtt imádkoztak, együtt dicsérték 
az Istent, együtt emlékeztek, együtt 
törték meg a kenyeret. 
    Legyenek ezek a bibliai igék pél-
dák a templomi otthonteremtésben. 
Ha ezen az úton indulunk és járunk, 
előbb-utóbb a családi házunk temp-
lommá, a templomunk pedig igazi, 
megtérőket, megfáradtakat, áldásvá-
rókat befogadó földi, majdan pedig 
mennyei otthonná válik. 

Otthonom a templom? 
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    Páczkán Éva Nagyváradon szü-
letett, egyetemi éveit Kolozsváron 
töltötte. Itt ismerkedett meg Mol-
nár D. Dénessel. Dénes marosvá-
sárhelyi születésű, ő is egyete-
mistaként került Kolozsvárra. Kö-
zös életük egyik fontos jellemzője, 
hogy házassági meghívójuk mot-
tójául ezt választották: „Nihil sine 
Deo!”, azaz „Semmit Isten nél-
kül!” A mottó nem maradt meg a 
nyomdapapír szintjén, életüket va-
lóban próbálják eszerint alakítani.  
 
    Házasságuk kezdetén két évet 
töltöttek Déván. Nemcsak szép mun-
kát végeztek, hanem kialakul a csa-
ládjuk, megalapozódott későbbi éle-
tük is és ebben az ima sokat segí-
tett. 
    Beszélgetésünk során arra voltam 
kíváncsi, hogy alakult ki számukra 
az otthon, de Dénes arra a kérdésre, 
hogy honnan indultak és hova jutot-
tak, hosszú hallgatás után érdekes 
választ adott: 
    – Hol tartok? – kérdezett vissza, a 
lassú szavú, mondatait és szavait 
szűken mérő, de cserébe gondolat-
gazdag, megfontolt férfi. – Éppen 
elgondolkoztam rajta, tulajdonkép-
pen az út maga a lényeg, egy csomó 
munka van, igyekszünk kisebb-
nagyobb sikerrel helytállni, közben 
lelkiélet, meg templom… Igazából a 
fő cél most a nevelés, de ugyanak-
kor kegyelmi állapot is, kihívás is. 
Tényleg az van, hogy honnan in-
dulsz ki, és megtörténik-e az Isten-
nel való találkozás. A kérdés tehát 

az, hogy hol tart az Istennel való 
viszonyunk? Ott van az úton veled 
vagy nincs? Ha tényleg Istennel 
mész, próbálod követni, akkor biz-
tos, hogy jó irányba haladsz, ha nem 
imádkozol nap mint nap, ez nem fog 
sikerülni. Próbáljuk ezt az utat járni, 
a harcokat átalakítani olyasmivé, 
ami fejleszt. 
    Éva és Dénes két év után családi 
okok miatt visszatértek Maros me-
gyébe: 
    – Nagyon érdekesen alakult az 
életünk, először Déván éltünk 2 
évet, de amikor meghalt a férjem 
édesapja, aki festőművész volt, haza 
kellett jönnünk az ő hagyatékát gon-
dozni. Hát ezért költöztünk vissza 
Maros megyébe. Amikor házat ke-
restünk, mindenképpen faluban gon-
dolkoztunk, mert azt láttuk, hogy 
Marosvásárhely túl szennyezett ah-
hoz, hogy mi itt akarjunk élni – sorol-
ja Éva a választás feltételeit. 
    – Kerestünk egy olyan falut, a-
melyben legyen bevezetve a föld-
gáz, ne legyen túl messze a város-
tól, legyen iskolája, és olyan hely 
legyen ahol az életünket le tudjuk 
élni. 
    Erdőcsinád sok tekintetben ideális 
településnek bizonyult:  
    – Erdőcsinádon nagyrészt magyar 
lakosok élnek, ez olyan szempontból 
volt fontos, hogy építkezésnél vi-
gyáznak egymás portájára, ahol 
még vannak gyermekek is, van kul-
turális élet. Ezek fontosak voltak 
számunkra. Mikor hallottuk, hogy 
Erdőcsinádon van több eladó ház, 

meg akartuk nézni mindegyiket, de 
ahogy haladtunk a saját későbbi 
házunk fele, mind a ketten éreztük, 
hogy ez lesz az, mintha Isten vezé-
relt volna. 
    Persze a beilleszkedés nem ment 
könnyen. 
    – Eleinte nehéz volt Vásárhelyre 
bejárni, nem igazán tudtunk a két 
fizetésből megélni, éppen annyit 
kerestünk, amennyi az autó benzin-
jére kellett. Ezért aztán a férjem vál-
lalkozó lett, én továbbra is tanítok. 
Ami a faluba való beilleszkedést ille-
ti, voltak ismerősök, akik elmondták, 
hogy mi a szokás, amit meg kellett 
tanuljunk. 
    Másrészt, bár konfliktusaik nin-
csenek, úgy érzik, jobban is beillesz-
kedhettek volna. Nehézségként élik 
meg, hogy nem tudnak több időt 
szánni a falu hétköznapjaira:  
    – Gyakorlatilag az, hogy nincs 
időnk, ez a legnagyobb nehézség. 
Végül is, mi úgy élünk Erdőcsinádon 
mintha egy tanyán laknánk, nekem a 
3 gyerek mellett nem jut időm, hogy 
részt vegyek a faluközösség életé-
ben, ilyen szempontból nyugodtan 
lakhatnék a város akármelyik 
tömbháznegyedében is. Időnként, 
amikor van egy-egy ünnep mi is 
részt veszünk. 
    – A faluközösség nehezményezi, 
hogy nem vesztek aktívan részt az 
életükben? 
    – Nem tudjuk, nem jut ez a fülünk-
be, illetve amikor ott laktunk és ott is 
tanítottunk már, akkor inkább részt 
vettünk a programokban, de így 
hogy máshol dolgozunk, nincs na-
gyon időnk. Az kétségtelen, hogy 
igény volna rá, például most indult 
egy kezdeményezés, tánccsoportot 
alakítani, egyszer már nekirugasz-
kodtunk, de befulladt. Végül is vala-
milyen szinten mégiscsak részei 
vagyunk a közösségnek, a mi há-
zunkban zajlanak heti rendszeres-
séggel a citeraórák, ahova tucatnyi 
gyerek eljár. 
     – A közösség befogadott – szólal 
meg ismét Dénes. – Persze ez vi-
szonylagos, mert úgy nem tudsz 
részt venni a falu életében, mint aki 
itt született és itt nőtt fel. Ennek 
egyik oka, hogy ez egy kicsi falu, 
ahol nagyon fontosak a családok, és 
a közösségi élet fontos mozzanatai 
is a családokon belül zajlanak. Eh-
hez képest néha éreztük, hogy ide-
genek, beköltözöttek vagyunk. Más-
részt hangsúlyoznom kell, hogy nem 
ellenségesek, hanem egyszerűen 

Semmit Isten nélkül! 
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 La vita è bella  
    
     Évekkel ezelőtt olvastam egy lapban egy magyarországi hajléktalan történetét. Kimagasló intelligenciával és te-   
   hetséggel igen szép karriert futott be, aminek az alkohol vetett véget. Családját, vagyonát elveszítette, és végül 

az utcára került. Hosszú évekig hányódott, míg végre elszánta magát, hogy új életet kezd. Azóta nem iszik és 
munkát is talált. Otthont még nem, de a legjobb úton van a hajléktalanságtól való búcsú felé. 
   Itt talán nehezebben kerül utcára az ember, hiszen kisebbek a közösségek, erősebbek a rokoni és baráti kap-
csolatok és lassabban marad magára az, aki már nem tudja önmaga sorsát irányítani. De azért nálunk is előfor-
dul. Ráadásul itt nehezebben éli túl egy hajléktalan a hideg teleket, mint például Budapesten. Pedig itt is meg-
történhet, hogy valakinek az élete úgy alakul, hogy drog, alkohol, játékszenvedély vagy egyszerűen csak szeren-
csétlenség miatt semmije sem marad. A napokban sok történetet olvastam, hajléktalanokról... kevés a sikertörté-
net köztük. A jó hír azonban, hogy van kiút. Nem könnyű, de létezik és hiszem, hogy aki valóban ki akar törni, az 
segítőtársakat is talál. Mert az élet szép. 
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sok minden a szokásrendben a családi élethez 
kötődik, ezt a családok közösen élik meg és 
nincs átjárás. Ettől függetlenül a mi státusunk 
olyan, hogy tisztelnek és nincsenek problémá-
ink, és természetesen ez kölcsönös. Fontos 
kérdés, hogy a közösség mennyire fogadott el. 
Beköltöztünk és nem tehettek ellene semmit, de 
úgy látom, hogy alapvetően nincsen semmiféle 
konfliktus.  
    Dénes egy ideig presbiteri tisztséget is vál-
lalt, tagadhatatlan, hogy ez a befogadásnak 
valamiféle jele. Dénes erről is úgy beszél, mint-
ha mellékes lenne: – Igen ez annak a jele, per-
sze, akarták, hogy segítsek, megoldottam, most 
már nem vagyok presbiter. 
    Végül az otthonteremtésről is esik pár szó. 
    – Az otthon kikötő, ahova az ember mindig 
behajózik és felöltődik, és megint megy tovább, 
az otthon nagyon fontos, az köt ide. Ha nem, 
akkor mehettünk volna máshova is. Ilyen szem-
pontból sok energiát és sok pénzt is ráfordítot-
tunk, hogy a gyerekeknek legyen életterük, le-
gyen legalább egy kis sarok, ahova félrehúzód-
hatnak. Én mindig arra vágytam, hogy legye 
külön szobám, ezt a gyerekeimnek megoldot-
tam nagyjából. Mikor ideköltöztünk építkezéssel 
kezdtük és elég határozott elképzelésünk volt, 
érdekes folyamat volt, eredetileg teljesen más 
házat akartunk, végül, nagyobb lett és moder-
nebb. Mindenképpen minden egyes téglához 
kötődik valami, ami nem is annyira anyagi, ha-
nem valami tartalomhoz köthető dolog. 
    Éva még tömörebben fogalmaz: – A ház az 
élettől, ami benne van, attól válik otthonná, na-
gyon sok emlék ideköt már. 
    A család az elmúlt időszakban mély gyökere-
ket eresztett Erdőcsinádon. Noha nem feltétle-
nül érzik, hogy teljes mértékben beilleszkedtek 
a falu hétköznapjaiba, mégis otthont teremtet-
tek. Még ha ezt a maguk sajátos módján teszik 
is. 

 
Korondi Kinga 

 

Wass Albert 

Otthon 
 
    Igen, valahogy így van: otthon az, ahova hazatérsz. Ahol 
valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, 
a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, 
hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, 
hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, 
mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. 
    Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba. Ha tízen vagytok 
benne, az se baj. Ha mind a tízen egyek vagytok ebben, hogy 
haza tértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak 
egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés: 
hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, 
amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a 
körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely 
nem idegen és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha 
kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. És 
hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még 
hozzám tartoznak. 
    Ez az otthon. 
    Minden embernek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba 
is lehet otthon. Egy pince is. Még egy gallyakból összetákolt 
sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad 
valamit. 
    Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál. Egy fénykép, 
amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben. Egy könyv az 
asztalon. Egy ébresztőóra. Mit tudom én: ezer apró kacat ra-
gad az emberhez útközben. 
    A fontos az, hogy érezd: jobbra és balra tőled áll a világ, a 
maga szépségeivel, és a maga csúnyaságaival. Süt a nap, 
esik az eső, szelek járnak és felhők futnak a széllel. Vannak 
virágok és fák és patakok és emberek. Valahol mindezek 
mögött van az Isten és Ő igazítja a virágokat, a fákat, a pata-
kokat és az emberek közül azokat, akik neki engedelmesked-
nek. És mindezeknek a közepén itt ülsz te, egy széken, egy 
asztal előtt. És ez a szék és ez az asztal ma a tied. Ma. Ez a 
fontos. És körülötted szép rendben a többi: a virágok, a fák, a 
felhők, Isten bölcsessége és az emberek kedves balgaságai, 
ma mind a tieid. És jól van ez így. Mert hiszen az ember úgyis 
elég keveset él. És még az is jó, hogy keveset él. 
    Ha mindezt érezni tudod: nem vagy otthontalan a világon. 
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    Amikor pár évvel ezelőtt találkoz-
tunk, arról mesélt, hogy a családi 
otthon melegéből, biztonságából 
kikerülve hogyan vált jó ideig hajlé-
kává a szerelőműhelye, és hogyan 
jött rá, hogy miért kell térdre eresz-
kednie, hogy fel tudjon állni, hogyan 
találta meg Isten közelében a szen-
vedélyektől való szabadulást, a nyu-
galmat.  
 
    Szombathy Attila sok marosvásár-
helyinek ismerőse, jó barátja, hiszen 
évekig a Metalul Szövetkezetben 
dolgozott, az inasiskola otthonát ve-
zette, majd bekapcsolódott a CE 
Szövetség közösségébe, sokszor ő 
tartotta a szenvedélybetegeknek 
szervezett bibliaórákat, dolgozott 
Magyarózdon is a rehabilitációs köz-
pontban, több bibliaiskolát elvégzett, 
hogy minél többet megtudhasson a 
Biblia tanításáról és így Istenhez 
közelebb kerülve tudjon élni, szolgál-
ni.  
 
A házasságom fele szép volt 
 
    Most azonban arra kértük, hogy 
arról meséljen, mit jelentett/jelent 
számára az otthon, a család és ho-
gyan járta meg a földi poklot, amikor 
otthonról kikerülve sokáig a szerelő-
műhely volt lakása. 
    – Huszonöt évig éltem együtt a 
családommal: feleségemmel és 
négy gyermekemmel. A feleségem 
szerint ebből 15 szép volt, amikor 
megszülettek a gyerekek, harmóniá-
ban, biztonságban éltünk, közösen. 
Miután előléptettek és én vezethet-

tem a kisipari szövetkezet inas-
otthonát, katonai szigorral foglalkoz-
tam az inasokkal, és azt hittem, 
hogy ezt a fegyelmet otthon is be 
kell tartatni, hogy gyermekeim fel-
nézzenek rám, utasításaim teljesít-
sék. Napi negyven szivart szívtam 
el, ittam is, feleségemmel és gyer-
mekeimmel durva voltam. Akkor az 
volt a divat, hogy mindenhol folyé-
kony kérvénnyel lehetett elintézni 
mindent és ez rányomta a bélyegét 
sok ember életére. A kisebbik lá-
nyom azt mondta egyszer, azt kíván-
ja, hogy szabadítson meg tőle az 
Isten. A gyermekeim és feleségem is 
elidegenedett, míg egyszer bejelen-
tették, hogy beadták a válókeresetet. 
Közben én továbbra is büszke vol-
tam, meggyőződve, hogy nekem van 
igazam. Kapcsolatba kerültem a 
Cserealjai református gyülekezettel, 
ott megismerkedtem Dávid Ödön 
tiszteletes úrral, aki sokat foglalko-
zott velem. Akkor azt hittem, ha a  
családom meglátja, hogy bibliaórára 
járok és igét olvasok, elhiszik, hogy 
megváltoztam és lemondanak a vá-
lásról. Egyszer mikor hazamentem a 
nagyszobából ki voltak pakolva a 
ruháim és felszólítottak, hogy költöz-
zem át a kicsi szobába. Akkor na-
gyon mérges lettem, és a bibliaórán 
is azt mondtam, hogy hazamegyek 
és megölöm őket. A tiszteletes úr azt 
az igét olvasta fel, hogy: boldogok 
az irgalmasok, mert ők irgalmassá-
got nyernek – meséli Szombathy 
Attila látszólag még mindig felindul-
va a régi emlékek miatt.  
 
Térdre borulva imádkoztam 
 
    Aztán kapcsolatba került a Gecse 
utcai Kistemplomban működő CE 
bibliaórásokkal és elhatározta, hogy 
elmegy velük Zilahra egy konferenci-
ára. De közben a válást is kimondták 
és az utcára került. A szerelőműhely 
volt munkahelye és otthona egyszer-
re. Nappal ott dolgozott, este a föld-
re letett matracon aludt.  – Sok kese-
rűség volt bennem, amikor az utcára 
kerültem, ott álltam és kérdéseimre 
válaszokat kerestem: hogy hol 
aszom, ki főz nekem, ki mos rám? A 
hátfájásom miatt csak úgy tudtam, 
lehajolni, ha egyszer térdre eresz-
kedtem. Egyszer rájöttem, hogy 
azért kell nekem minden este térdre 

ereszkednem, hogy tudjak úgy kö-
nyörögni Istenhez, hogy bocsássa 
meg bűneimet, hogy tudjak meg-
alázkodni. Isten összetört, de be is 
kötözött. Jó pár hónapig laktam a 
szerelőműhelybe, ahol nem tudtam 
rendesen tisztálkodni. De a munka-
társaim látták, hogy megváltoztam, 
hogy igét olvasok, bibliaórákra, talál-
kozókra járok és azt is, elfogadták, 
hogy nem fogyasztok többet italt. 
Aztán megbíztak azzal, hogy lakás-
felügyelő legyek, a mostani CE ház-
ban, ott lakhattam, hogy cserében 
tisztán tartom és vigyázok mindenre. 
Ezzel új szakasz kezdődött az éle-
temben, mert éreztem, hogy egy 
közösséghez tartozom és Istenhez, 
tanításához is egyre közelebb kerül-
tem. Közben a gyermekeim is látták, 
hogy megváltoztam. Lassan újra 
elfogadtak, hívtak magukhoz, segít-
ségemet kérték.  
 
Visszanyertem gyermekeim  
szeretetét 
 
    Emlékszem, hogy amikor 1993 
karácsonyán meglátogattam lányo-
mat és családját Aranyosgyéresen 
milyen örömmel fogadtak és milyen 
nagyszerű érzés volt, hogy az uno-
káim az ölömbe ültek és arra kértek, 
olvassak nekik a gyermekbibliából, 
amit ajándékba vittem. A kisebbik 
lányom, aki azelőtt azt mondta, hogy 
Isten szabadítson meg tőle, mikor 
megszülte gyermekét arra kért, hogy 
mondjak egy áldást kicsinyére. Rám 
bízták az unokákat, hogy ügyeljem 
őket. De igazi otthon, ahol együtt 
van a család, ahova hazajárhatnak a 
gyerekek, mert ott várja az anyjuk és 
apjuk, már nem volt. A hetvenedik 
születésnapomon egyik gyermekem-
nél gyűltünk össze, három itthon 
levő gyermekemmel és családjaik-
kal. Megkérték az anyjukat, ő eljött 
főzött és két napig ott, együtt vol-
tunk. Igazi családként – mesélte 
Szombathy Attila, aki most albérlet-
ben lakik és hálás, hogy megtalálta 
Megváltó Krisztusát, hogy vissza-
kapta gyermekei szeretetét, játszhat, 
mesélhet, foglalkozhat tíz unokájá-
val. 
    Karácsonykor mindig együtt ünne-
pel a Ludas utcai templomba össze-
gyűlő, az alkohol rabságából szaba-
dult bibliaórásokkal és családjaikkal. 
Együtt vallják, hogy egyedül Krisztus 
az, aki megszabadíthat bennünket a 
bűn kötelékéből.  
          

Az otthontól az otthontalanságig 
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Otthonos, virágokkal tele lakás-
ban beszélgetünk Sütő Istvánné 
Sólyom Magda tiszteletes asszony-
nyal. Négy éve költöztek Maros-
szentgyörgyre, azóta nagyon 
megszerette itt.  

 
    – Minden álmom az volt, hogy 
nyugdíjas éveimre telepedjünk haza 
szülőfalumba, Szilágykrasznára, de 
a gyermekeim lebeszéltek. Nagyon 
messze lennénk tőlük, akárcsak én 
voltam annak idején a szüleimtől. 
Mikor Nagymohán volt a férjem lel-
kész, akkor három év alatt kétszer 
tudtam csak meglátogatni őket, mert 
autónk nem volt, háromszor kellett 
buszt és háromszor vonatot váltsak 
ahhoz, hogy hazaérjek. A fiamék itt, 
Marosszentgyörgyön laknak, a lá-
nyomék pedig Beresztelkén, bármi 
történik, egy félórányi út választ el 
egymástól.  
    – A Brassó megyei Nagymoha 
volt az első gyülekezetetek? 
    – A második. 1971-ben kezdtük 
Uzdiszentpéteren, ide helyezték ki a 
férjemet. Nagyon nehéz volt a sok 
szórvány miatt, gyalog, kerékpárral, 
néha meg a néptanácstól kapott 
dzsippel tette meg az utat a férjem. 
De ez olyan volt mégis, mint az első 
szerelem: azt nem lehet soha elfelej-
teni. Egyszerű, de nagyon kedves 
emberek lakták, jól éreztük itt ma-
gunkat.  A 202-ik lélek a mi kislá-
nyunk volt, mert ő ott született, de 
ebből 100-an ott voltak vasárnapon-
ként a templomban. Két év után 

Nagymohára kerültünk. Itt született a 
fiúnk. Nem volt magyar iskola, nem 
akartuk bentlakásba adni a gyerme-
keket. 500 km-re voltam a szüleim-
től, ezért aztán alkalomadtán újra 
gyülekezetet cseréltünk, hogy köze-
lebb legyünk a családunkhoz. Fér-
jem tancsi születésű, ez közel van 
Beresztelkéhez. 1976. december 1-
én átköltöztünk Beresztelkére, húsz 
és fél évet szolgáltunk itt. Közepes 
nagyságú gyülekezet, itt is kántor 
voltam, mint a többi gyülekezetben 
is. Mindenütt megszerveztem egy-
egy kis kórust, Uzdiszentpéter kivé-
telével. Nagymohában női kórusunk, 
Beresztelkén és Marossárpatakon 
pedig négyszólamú énekkarunk volt. 
Ez volt az én szívügyem, az ének-
lés. Sokfelé vendégszerepeltünk.  
Gyermekeink ott jártak iskolába, az-
tán Szászrégenben érettségiztek. A 
fiam továbbtanult, egyetemet vég-
zett. Családot alapítottak, négy 
ügyes, szép unokám van: két fiú és 
két lány. 1996-tól Marossárpatakon 
folytattuk a szolgálatot. Sok munká-
val felújítottuk a parókiát, a kántori 
lakást, a templomot. A gyülekezet-
ben otthonosan forgolódtam papné-
ként, szóba álltam a hívekkel. Mint 
kántor mindig utolsónak jöttem ki a 
templomból, de az asszonyok meg-
vártak. Szívesen bejöttek a parókiá-
ra, meghallgattam az embereket, ha 
tudtam megvigasztaltam. Úgy érez-
tem, hogy megbíztak bennem a hí-
vek, és ez felemelő érzés volt szá-
momra. 2009-ben jöttünk nyugdíjba. 
    – Mesélj egy kicsit a  gyermekko-
rodról! 
    – Lehet, hogy az emlékek idővel 
megszépülnek, de nekem egy bol-
dog gyermekkorom volt. 1949-ben 
születettem. Szüleim, főleg édes-
anyám vallásos asszony volt. Nem 
mindig tudott elmenni a templomba, 
mert sokat dolgozott, varrónő volt a 
krasznai kórházban. Két testvérem 
van, ők ott maradtak, csak engem 
fújt el az élet szele. Kraszna nagy 
község, iskolája, négy szakosztályos 
kórháza volt. Otthon végeztem az 
iskoláimat, érettségiztem. Sípos Já-
nos volt a lelkipásztorom, nagyon 
szerettem vallásórára járni, szavalni, 
énekelni. Tagja voltam a gyerekkó-
rusnak. Bár tiltották a vallásórákat, 
de minden tiltás ellenére sokkal job-
ban jártunk ezekre, mint most, ami-

kor szabad. A tanárok vasárnapon-
ként kiálltak az iskola elé, mi meg 
kerültünk egy nagyot, hogy ne lássa-
nak. Ifjúsági énekkarba is jártam. 
    – Hogy ismerted meg a férjed? 
    – Az érettségi után tornatanár 
szerettem volna lenni, de már az 
orvosi vizsgálaton elbuktam, mert 
lúdtalpam volt. Egyszer Kolozsváron 
találkoztam egy volt osztálytársam-
mal, a mostani krasznai lelkésszel, 
aki akkor a teológiára felvételizett. Ő 
egy ismerősével jött, az én jövendő-
beli férjemmel. Ez volt 1967-ben, és 
amikor másodéves teológus volt, 
1969-ben összeházasodtunk. Én 
továbbra is szüleimnél laktam, dol-
goztam a kórház könyvelőségén, a 
férjem pedig Kolozsváron tanult. 
Miután befejezte a tanulmányait, 
költöztünk ki az első gyülekezetünk-
be. Összesen 37 évet szolgáltunk. 
    – Sikerült megszokni az új közös-
séget? 
    – Arra gondoltam, amikor nyugdíj-
ba jöttem, milyen jó lesz nekem. 
Nem lesz annyi felelősség, és a gyü-
lekezetben másként lehet majd jelen 
lenni. De sajnos, betegségemből 
kifolyólag, több mint egy éve, ritkán 
tudok közösségbe menni. Amikor 
ideköltöztünk, jártam a nőszövetségi 
bibliaórára, éneket tanultunk. Bánt, 
hogy ezt sem tudom már végezni. 
Remélem, hogy változni fog az 
egészségi állapotom, s akkor megint 
visszakapcsolódhatok a közösség-
be. Minden vasárnap 2 vagy 3 isten-
tiszteletet meghallgattok, de az nem 
ugyanaz, mint amikor ott vagy a gyü-
lekezetben. A szívedig másként jut 
el az az ige.  
Idő kell ahhoz, hogy otthon érezzem 
magamat, bár itt mindig úgy érez-
tem, hogy befogadtak.  
    Ez az életforma más, mint a paró-
kiai, minden megváltozott, a körül-
mények is megváltoztak. Most in-
kább a szűk családra összpontosí-
tok, ami jó, mert több idő jut rájuk, 
másrészt hiányzik a nagy család, a 
gyülekezet. Nem mondom, hogy 
csupa szép és jó volt az életem, vol-
tak nehézségeim is, amiket – négy 
év távlatából – másként oldanék 
meg. De ha újra kellene kezdjem, 
akkor is papné lennék. Sokat tettem, 
és örömöm is telt a munkában. Kap-
tam keresztet, de erőt is hozzá. 
Egyik kezével megintett, másikkal 
megsimogatott Isten. Mindenért há-
lás vagyok Neki! 
      Borsos Melinda 

Isten megsimogatott 



    Mária és Márta magazin 10. 

Márták és Máriák (44.) 
 
    Ha a Marosvásárhelyt Szászrégennel összekötő főút-
ról Sáromberkénél balra letérünk, áthaladunk a Maros 
fölötti hídon, egy szépen rendezett, nagyközség köz-
pontjába érünk. Itt van minden, ami fontos egy közös-
ségnek: templom, iskola, községház, információs köz-
pont. Kevés település büszkélkedhet – Miholcsa József 
szobrászművész jóvoltából –  olyan, erdélyi fejedelme-
ket bemutató szoborparkkal, mint Marossárpatak. 
    Évszázadok óta lakott település, a régi temploma a 
XIII. századból származott. De annyira megrongálódott, 
hogy 1926-27-ben új templomot építettek, ami most is 
áll.  
    Marossárpatakra mindig jelentős egyházi és közmű-
velődési élet volt jellemző. Ennek volt része a nőszövet-
ség is, amelynek tagjai aktívan kapcsolódtak bele a falu 
életébe. Van aki még emlékszik arra, hogy 1940-es évek 
elején édesanyjával eljárt a tiszteletes asszony által az 
iskolában tartott alkalmakra, ahol bibliaóra és éneklés 
mellett, főzni, varrni, sütni-főzni, háztatást vezetni tanul-
tak az asszonyok. Néhány esztendei kényszerszünet 
után, a ’60-as években újraindultak az alkalmak, sokszor 
40-50-en is eljöttek ezekre a bibliaórákra. Végül a rend-
szerváltással alakult újra, hivatalosan a nőszövetség. 
Ma is sokan bekapcsolódnak a tevékenységbe, még a 
fiatalasszonyok is elvégzik azt a feladatot, amire megké-
rik őket. Most éppen az idősek karácsonyának megszer-
vezésén dolgoznak. Ez a legemlékezetesebb esemény, 
amit a nőszövetség ezelőtt három évvel szervezett meg 
először, azoknak az öregeknek, akik egyedül élnek, akik 
betegek vagy gyermekeik messze laknak. A feladatokat 
szépen leosztják, mindenki tudja, mi a dolga. Az asszo-
nyok ismerik körzetüket, elviszik a meghívókat, akinek 
szüksége van segítségre, felöltöztetik, felütetik az iskola-
buszra és elszállítják a sportcsarnokba. Itt szép ünnepi 
műsor fogadja az időseket, felnőttek, gyerekek, fiatalok 
szavalnak, énekelnek. A fiatalasszonyok karácsonyi 
hangulatú asztalt terítenek. Meleg teával és finom süte-
ményekkel vendégelik meg a résztvevőket, illetve egy 

képeslapot és csokoládét adnak ajándékba. 170-180 
idős is összegyűl ilyenkor. A 60-70 ágybafekvőknek és a 
fogyatékos gyermekeknek az ajándékot hazaviszik.  
    Ezen kívül az évtizedek során nagyon sokrétű volt a 
tevékenységük: varrottast hímeztek a templomba, éne-
keskönyv-borítókat, 100 éves születésnapján meglepték 
a szeretett Szántó tanító bácsit. A Ferenc-rendi szerze-
teseknek van egy gyermekotthonuk a faluban, oda is, az 
öregotthonba is elviszik szeretetük ajándékait. Szervez-
tek női világimanapot és Kárpát-medencei imanapot. 
Falujuk szülöttének, Tavaszy Sándor református teológi-
ai tanár-filozófusnak szobrot avattak a templomkertben, 
nőszövetségi zászlót készíttettek. Minden rendezvényen 
ők segítenek a szeretetvendégség megszervezésében 
és lebonyolításában, ilyen volt az iskola névadó ünnep-
sége. Megünneplik a jeles napokat, zenés-verses mű-
sorral köszöntik advent minden vasárnapját. Történelmi 
helyekre kirándultak, színházba járnak együtt. Mindent 
közösen csinálnak, nagy szeretettel. Örömmel járnak 
nőszövetségre egész évben, nyári szünet nélkül, mert itt 
jól érzik magukat. A marossárpataki asszonyok képezik 
a Mária és Márta Magazin egyik legnépesebb olvasótá-
borát. 
                              B. M. 

Marossárpataki asszonyok bibliaóra után 

Hirtelen milyen tág teret nyitott 
óriási ereje a fagynak. 
A jeges mezőn szinte tériszonyt 
érezve csak gubbadnak a varjak. 
 
Meredeznek a reggel még komor 
hegyek fái is talpig zuzmarában. 
A ház asztalán fölragyog a bor: 
fenyők zúgnak a harangkondulásban. 
 

Az erdei mélyutakra szorul 
a hófúvás: a szomszéd falukból hát 
toronyiránt jön a plébános úr 
imbolyogva karácsonyra hozzánk. 
 
A havas fényben látni még, ahogy 
némán fölnéz az úti feszületre, 
hol szegként lógnak már a jégcsapok, 
mielőtt a fiú megszületne. 
 

Simon István 

Gyerekkori karácsonyeste  



* Az Erdélyi Református Egyházke-
rület Nőszövetsége október 20-án, 
Marosvásárhelyen tartotta tisztújító 
közgyűlését. Gede Ildikó székelyud-
varhelyi lelkésznő, egyházkerületi 
elnök igehirdetése után, Baczoni 
Szilárdka szovátai lelkésznő, egy-
házkerületi titkár beszámolt az el-
múlt hat év tevékenységéről. A köz-
gyűlés – Kovács István egyházkerü-
leti missziói és diakóniai előadó-
tanácsos jelenlétében – megválasz-
totta az új vezetőséget, a következő hat évre: egyházke-
rületi elnök Borsos Melinda esperesi titkárnő 
(Marosvásárhely), alelnök Csurkáné Molnár Helén lel-
késznő (Sajószentandrás), titkár Tatár Anna lelkésznő 
(Sóvárad), jegyző Csáki Józsefné (Marosvásárhely), 
pénztáros Ferencz Enikő (Kolozsvár). A régiós elnökök 
választására is sor került: észak-erdélyi régió elnöke 
Lukács Margit kórházlelkésznő (Bánffyhunyad), közép-
erdélyi régió elnöke Bukovinszky-Csáki Tünde lelkésznő 
(Marosvásárhely II.), dél-erdélyi régió elnöke Borbándi 
Erika lelkésznő (Magyarlapád), székelyföldi régió elnöke 
Tóth Anna lelkésznő (Sepsiszentgyörgy). Minden szol-
gálattevő életét gazdagon áldja meg az Isten. 

*    A Görgényi Református Egyházmegye Nőszövetsé-
gének konferenciáját október 28-án tartották Beresz-
telkén. Jól megszervezett, színes program nyújtott lelki, 
szellemi táplálékot a résztvevőknek. Molnár Helén lel-
késznő igehirdetése után Lőrincz István marosvásárhelyi 
lelkész Túrmezei Erzsébet költőnő életútját méltatta, 
születésének 100. évfordulója alkalmából. A beresztelki 
nőszövetség új zászlójának felavatása után  került sor 
az egyházmegye nőszövetségének tisztújító közgyűlé-
sére, amelyen megválasztották az új egyházmegyei el-
nökséget: elnök Takács Malvin lelkésznő (Magyaró), 
alelnök Sütő M. Katalin (Marosvécs), jegyző Réman Me-
linda (Beresztelke), pénztáros Sárosi Piroska 
(Magyarrégen). A találkozót szeretetvendégség zárta. 
Isten áldása legyen a szervező gyülekezeten és az új 
egyházmegyei vezetőségen.  

* November 10-én, Marosvásárhelyen, a Bocskai te-
remben volt a Marosi Református Egyházmegye Nőszö-
vetségének tisztújító közgyűlése. Igét hirdetett 
Bukovinszky-Csáki Tünde lelkésznő, majd Berekméri 
Melinda egyházmegyei aljegyző levezette a választást, 
melynek eredményeként a következő hat év tisztségvi-
selői: elnök Szövérffi Melinda (Luka-Ilencfalva), Alsó-
Maros menti alelnök Czirmay Izabella (Marosludas), Fel-
ső-Maros menti alelnök Rigmányi Genovéva (Koronka), 
Nyárád menti alelnök Labancz Csilla (Nyárádkarácson), 
titkár Nagy Erzsébet (Marosvásárhely IX), jegyző Simon 
Virág (Nyárádtő), pénztáros Városi Ilona (Marosvásár-
hely II). Szolgálatukra Isten áldását kérjük. 

*   Az egyházkerületi nőszövetség új vezetősége részé-
ről Borsos Melinda és Csáki Józsefné volt vendége a 
november 10-én, Felsősófalván megtartott, székelyföldi 
régió konferenciájának. Gede Ildikó lelkésznő igehirde-
tésében arról beszélt, hogy a mai asszonyok miként tud-
nak azonosulni a Prédikátor könyvében szereplő derék 
asszonnyal. Ezt követően Péter Júlia marosszentannai 
lelkésznő A nő helye című előadását hallgatták meg a 

résztvevők, amit kiscsoportos beszélgetés 
követett. A házigazdák vendégszereteté-
ről tanúskodott a finom estebéd és az ün-
nepi műsor. A találkozás örömével, és 
egy színvonalasan megszervezett konfe-
rencia élményével tért haza a Székelyföld 
különböző szegletéből érkezett közel 400 
asszony. 

* November 23-án, Székelytompán a 
Küküllői Református Egyházmegye 
lelkészfeleségei találkoztak. Az ünne-

peket a lelkészcsaládokban másként élik 
meg a családtagok, hiszen a lelkipásztornak zsúfolt 
munkatempót jelent a több napon át tartó szolgálat. A 
lelkész-feleségnek erre tudatosan fel kell készülnie, 
hogy békés, ünnepi hangulatot teremthessen mindany-
nyiuk számára. Kerekes József csíkfalvi lelkipásztor 
interaktív foglalkozás keretében a veszteségfeldolgozást 
mutatta be. Az együttléten egymást igyekeztek erősíteni, 
bátorítani, közösen imádkoztak a Szentlélek áldásos 
munkájáért, hogy Pál apostollal elmondhassák: “Élek 
többé nem én, hanem él bennem a Krisztus".  
Köszönet Gáspár István és Ildikó  lelkészházaspár sze-
retetteljes szervezéséért és vendégfogadásáért!  

*   A Maros-Mezőségi Egyházmegye Nőszövetsége 
december 1-én tartotta konferenciáját. A rendezvény 
keretében, melynek házgazdája Marosvásárhely IV. 
Szabadi úti gyülekezet volt, itt is sor került a tisztújításra, 
valamint a Kárpát-medencei Imanapra. Az egyházme-
gyei nőszövetség elnöke Nagy Irma Lilike (Mezőfele), 
alelnöke Szabó Edit (Marosvásárhely V), jegyzője Feke-
te Annamária (Mezősámsond) és pénztárosa Mátyás 
Mária (Marosszentanna) lett. Isten adjon erőt szolgála-
tukhoz!  

* A Kárpát-medencei Imanap idei programját a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövet-
sége állította össze. Alapigéje az I. Péter 2, 9-ben olvas-
ható. Nemzetünk lelki megújulásáért szólt az ima azok-
ban a gyülekezetekben, ahol december 2-án megtartot-
ták ezt az alkalmat. A marosvásárhelyi gyülekezeteket a 
Marosvásárhely X. Kövesdombi egyházközség nőszö-
vetsége látta vendégül, ahol a délutáni istentisztelet ke-
retében Bukovinszky-Csáki Tünde lelkésznő prédikáció-
ja után, bemutatták az Imanap programját. A találkozó 
szeretetvendégséggel zárult. 

Mária és Márta magazin 11. 

HÍREK  

Asszonyok a felsősófalvi konferencián 
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    Rohanó hétköznapjaink forgata-
gában sajnos, már-már elfelejtjük 
milyen is a valódi csend és belső 
béke. Ha akarjuk, ha nem, a stressz 
átszövi életünket, és minden 
bizonnyal rányomja bélyegét testi és 
lelki egészségünkre is. Tegyünk 
meg hát mindent annak érdekében, 
hogy legalább otthonunk a felüdülés 
és nyugalom szigete maradjon. 
    Mindenekelőtt próbáljunk meg 
lazítani egy kicsit. Akinek munka-
helyi feszültségekben, kellemesnek 
nem nevezhető izgalmakban bővel-
kedik az élete, minden bizonnyal 
jobban teszi, ha színeiben és 
formavilágában visszafogottabb 
lakberendezési stílusirányzatok 
közül választ. A vibráló színkont-       
rasztok persze ugyanúgy lehetnek 
ösztönző hatásúak, mint bántóan 
harsányak, mégis jobb óvakodni 
ezektől a vizuális megoldásoktól, ha 
otthonunkban elsősorban pihenni és 
kikapcsolódni szeretnénk. A kék, a 
zöld és a lila bizonyos árnyalatai 
például kifejezetten megnyugtatók, 
bár kétségtelenül hűvösek. A sárga 
különböző változatai viszont előnyö-
sek, hiszen meleg és vidám 
hangulatot sugároznak. Bárhogy is 
választunk, vegyük figyelembe az 
adott helyiség funkcióját és fény-
viszonyait. 
    A hazatérés akkor lesz a 
legörömtelibb esemény számunkra, 
ha napi feladatainkat, munkahelyi 
gondjainkat sikerül a hátunk mögött 
hagyni, amint átlépjük lakásunk 
küszöbét. Ahelyett, hogy haza-
hoznánk félbemaradt munkáinkat, 
válasszunk olyan szabadidős tevé-
kenységeket, amelyek ellazítanak, 
és testileg, lelkileg egyaránt más 
fordulatszámra kapcsolnak. Ha 
étkezéseink során is törekszünk a 
természetességre, neveljünk cserép-
ben fűszernövényeket, amelyek 
amellett, hogy díszítik otthonunkat, 
igénylik törődésünket is.  
    Mivel életünk nagy részét alvással 
töltjük, és a pihenés legtöbbünk 
számára fekvő testhelyzetet jelent, 
különös gondot kell fordítanunk 
ágyneműnk, és általánosságban a 
testünkkel érintkező textíliák megvá-
lasztására. A durva szövésű, ruszti- 

kus darabok például annak ellenére, 
hogy esztétikusak és érdekesek 
lehetnek, a hálóban legfeljebb csak 
dekoráció céljára használhatók. A 
gyapjú takarók különlegessége, 
hogy télen és nyáron is biztosítják 
optimális hőháztartásunkat és bő-
rünk zavartalan légzését. 
    A harmónia mindenkinek mást 
jelent, mégis léteznek olyan szabá-
lyok, pontosabban tapasztalatok, 
amelyek mindennapi életünkbe 
átültetve közelebb vihetnek a belső 
békéhez. Ha megtanuljuk észre-
venni a szépséget egy első pillan-
tásra egyszerűnek tűnő használati 
tárgy formáiban is, már megtettük a 
legfontosabb lépést egy kiegyen-
súlyozottabb élet felé.  
    A valódi érzéseket nehéz szavak-
ba önteni, illetve mindenkinek más 
és más ez az érzés. Ez leginkább 
tehát szubjektív kategória, belső 
élményen alapuló megtapasztalás. 
Nézzük meg mégis, melyek azok a 
közös pontok, amelyeket a legtöbb 
ember megemlít, ha megkérdezik 
tőle, hogy mitől érzi magát jól egy 
adott környezetben. 
    Természetesség – Az ember 
természetes környezetre született. A 
mezőn, az erdőben, a tóparton 
mindenki érzi azt, hogy tökéletes a 
harmónia, mert a természet úgy 
tökéletes, ahogy van. A föld bizton-
ságot ad a lábunk alatt és az ég 
végtelen kékje pedig lelkünk szabad 
szárnyalását jelképezi. Az épített 
mesterséges környezetre is átvihető 
ez: minél inkább igazodik az épület a 
természetesség elvéhez, annál 
jobban érezzük magunkat benne. 
Egy panellakásban is kiválaszthatjuk 
a színeket tudatosan, törekedve 
például a berendezés kiválasztá-
sánál a természetes anyagok hasz-
nálatára.   
    Fény – Abban biztosak lehetünk, 
hogy minden ember vágyik arra, 
hogy a nap körbejárja az otthonát és 
reggeltől estig fénnyel töltse meg az 
életterét. Vidéki környezetben a 
szabadon álló családi házakban ez 
biztosan megvalósul. Azoknak, akik 
nem ilyen szerencsések, léteznek 
különböző praktikák, amelyek 
pótolhatják a napot. Jártam például 

egy olyan északi fekvésű kony-
hában, ahol a kisméretű ablakra 
feltett napsárga függöny olyan 
hatást keltett, mintha mindig besütne 
a nap. 
    Rend, tisztaság – Ez az a 
kategória, ami abszolút rajtunk 
múlik. A rend a lelkiállapotunk 
kivetülése a tárgyi világra. Kiváló 
lelki terápia, ha elkezdünk lomta-
lanítani, rendet rakni, így tisztulunk 
mi magunk is nemcsak testi, hanem 
lelki, szellemi szinteken is. A 
legnehezebb feladat azonban a rend 
folyamatos fenntartása. 
    Illatok – Amikor belépünk egy 
lakásba és kellemes illatokat érzünk, 
nagyon jó érzést kelt az emberben, 
legyen ez egy frissen készült étel 
illata vagy akár egy illóolaj kellemes 
aromája. Természetes környezetben 
a rendszeres (főleg a reggeli) szel-
lőztetés is friss levegővel tölti fel az 
otthonunkat. 
    Növények – Szomorúan tapasz-
talom, hogy a mai lakásokban nem 
divat szobanövényeket tartani. 
 Azoknál, akiknek sok egészséges 
szobanövényük van a lakásban, 
biztosra vehetjük, hogy van állandó 
megújulás, fejlődés az életükben. A 
növények folyamatos gondozást, 
táplálást igényelnek, ezért itt látható 
az, hogy ki mennyire tud folyama-
tosan tenni élete megújulásáért. A 
növények egyébként is jó hatással 
vannak kedélyállapotunkra, a figye-
lem pedig, amit rájuk fordítunk, talán 
egy kicsit lelassíthatja megszokott 
tempónkat. 
    Tűz - Minden emberben van egy 
ösztönös vonzódás a tűz felé. Ha 
egy lakásban van élő tűz (kemence, 
kandalló), akkor mindenkiben feléb-
red a melegség, az otthonosság 
érzése. Próbáljuk ki, hogy mennyivel 
hangulatosabb úgy leülni egy közös 
étkezésre, ha ég a gyertya az asztal 
közepén. Ilyen apróságokon is 
múlhat egy otthon hangulata. 
    A fenti felsorolásból látható az, 
hogy egy lakás vagy ház nem 
feltétlenül a legújabb design szerinti 
bútoroktól lesz otthonos. A magyar 
térrendezés lényege abban rejlik, 
hogy megvilágítsa azt, hogy mitől 
lesz élő egy lakás, ház. A fő kérdés 
az, hogyan hat az ember lelkére a 
tárgyi környezet és milyen rendező 
elvek segítenek a valódi otthon 
kialakításában. 
 
               Németné Wéber Gabriella 

Nyugalom és felüdülés 
 A stresszmentes otthon titkai 
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Nagy László 

Itthon vagyok  
 

Csípős szélben jöttem, 
bolond idő volt, 

a Somló-hegy ködben 
hóval villogott. 

 
Zúgott szálas erdő 

ibolyák fölött, 
vadvizekben felhő, 

bibic fürdött. 
 

Lenyargaltunk gyorsan 
domboldalakon, 

átdobogtunk lassan 
deszka-hidakon. 

 
Állt a láthatárra 

kék csákós torony, 
kertünk alatt nyárfa 
nyújtózott nagyon. 

 
Láttam a ház vedlett 

mész-pikkelyeit, 
sár-udvara tetszett, 

régen jártam itt. 
 

Megláttam anyámat, 
kormot seprűzött, 
elrepült a bánat 

szeles fák között. 
 
 

A kegyelem csillagjegyében 
  

    Isten Fia eljött és értelmet adott nekünk arra, hogy     
megismerjük az igazságot (I. János 5, 20). Szentlélek 
pedig, az Ige által, a megismert igazság áldásának része-
sévé tesz – kinekekekek----kinek bűnbocsánatot és üdvösskinek bűnbocsánatot és üdvösskinek bűnbocsánatot és üdvösskinek bűnbocsánatot és üdvösséget 
ajándékoz    az Ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus az Ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus az Ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus az Ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus 
érdeméért (Heidelbergi Káté 21).érdeméért (Heidelbergi Káté 21).érdeméért (Heidelbergi Káté 21).érdeméért (Heidelbergi Káté 21). 
    A következő negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, hogy érez-
zétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az em-
ber, aki Ő benne bízik. (Zsoltár 34, 9.) 
 
Január 
Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben: ezekből 
jó származik reád. Végy csak oktatást az ő szájából, és vésd 
szívedbe az ő beszédeit! (Jób 22, 21-22.) 
 
Február 
Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg 
nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot: 
forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békes-
séget, és kövesse azt. (I. Péter 3, 10-11.) 
 
Március 
Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. 
(Máté 4, 17.) 
 
Április 
Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, 
nagy irgalmasságú és igazságú. (II. Mózes 34, 6.) 
 
Május 
Példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem 
veletek, ti is akképpen cselekedjetek. (János 13, 15.) 
 
Június 
Jól tudom, ó, én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod és az 
igazságot szereted. (I. Krónika 29, 17.) 
 
Július  
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú 
dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők. 
(Galácia 5, 25-26.) 
 
Augusztus 
Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes 
és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!  
(Zsoltár 51, 19.) 
 
Szeptember 
Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel 
békességesen éljetek. (Róma 12, 18.) 
 
Október 
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. 
(Ézsaiás 40, 29.) 
 
November 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a 
lélek ugyan kész, de a test erőtelen. (Márk 14, 38.) 
 
December 
Tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a 
mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. (I. Timótheus 6, 14.) 
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Ajtó-, vagy ablakdísz műanyag zacskóból 

Karácsonyhoz közeledve gyakran találkoztok 
különleges díszekkel, amelyeket ajtókra, ablakokra he-
lyeznek el azok kedvelői. 
A képen egy egészen újszerű alkotást láthattok, amely 
műanyag zacskóból készült. 
Ha kedvetek támad, ti is elkészíthetitek. 
Egy 20-30 cm átmérőjű fémkarika szükséges hozzá, és 
sok-sok zacskó. A zacskók alját levágjátok, majd 
egyszerű csomózással a fémkarikára rögzítve végeit 
kinyitogatjátok.  
A végeredmény akár díszesebb is lehet, ha többszínű 
műanyag zacskót használtok.  
 
 

 
 
 

A trombitás angyal a 

labirintus közepébe 

szorult társát 

keresi. 

Segítsetek neki a 

keresésben,  

„világítsátok” meg  

útját egy színes 

 ceruzával. 
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Fehér gyümölcskenyér maradék tojásfehérjéből 
 
Hozzávalók: 60 g mazsola, 4 kanál rum, 60 g dió, 60 g aszalt 
sárgabarack, 120 g vaj vagy margarin, 6 tojásfehérje (210 g), 
só, 120 g kristálycukor, 1 tasak vaníliás cukor, 180 g liszt, 1 
citrom reszelt héja. 
Elkészítés: A leforrázott, szűrt mazsolát rumba áztatjuk, a diót 
durvára, a barackot apróra vágjuk. Diónyi margarinnal kike-
nünk egy gyümölcskenyérformát, beszórjuk zsemlemorzsával. 
A tojásfehérjét kimérjük (fontos!), csipet sóval kemény habbá 
verjük, majd beleszórjuk a cukrot, vaníliát. A leszűrt mazsolát 
megszórjuk a teljes mennyiségből elvett liszttel, hozzáadjuk a 
barackot, liszttel elkevert diót, és reszelt citromhéjat. Ezeket 
belevegyítjük folyamatosan a habba, végül hozzáadjuk az ol-
vasztott zsiradékot (ettől egy kicsit összeesik) és a rumot, ami-
ben a mazsola ázott. A masszát formába simítjuk, és a közép-
ső bordamagasságon, 45-50 percig sütjük (tűpróba!). Tíz per-
cig a formában pihentetjük, kiborítjuk, savanykás dzsemet kí-
nálunk mellé. 
 

Fűszeres muffin 
 
Hozzávalók: Diónyi, friss gyömbérgumó, 3-4 szál csombor, 8-
10 levél bazsalikom, 1 szál zöld zeller, 1 ágacska rozmaring, 1 
csokor petrezselyem, 4-5 szál majoránna, 8 kanál olívaolaj, 30 
dkg korpás liszt, 1 sütőpor, 1 kiskanál só, 1 evőkanál cukor, 
2,5 dl tej, 2 tojás. (Szárított fűszerek is használhatók!). 
Elkészítés: A lisztet összekeverjük a sütőporral, sóval, cukor-
ral, hozzáadjuk a tejjel elhabart tojásokat, 8 kanál olajat, a há-
mozott, reszelt gyömbért (vagy kiskanál őrleményt), és az aprí-
tott zöldfűszereket, sót, borst. A muffinformákat kikenjük mar-
garinnal és megszórjuk zsemlemorzsával. Ebbe szedjük a 
masszát, 20-25 percig aranybarnára sütjük (200 fokon). Öt 
percig a formában pihentetjük, majd kiemeljük. Langyosan 
mártásos húsok körete vagy italkorcsolya lehet. Ha italkorcso-
lyaként tálaljuk, akkor papírtálkákkal béleljük a muffinformát és 
ebben sütjük. 
 
(A recepteket Szép Piroska marosludasi olvasónk küldte be.) 
 

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

A rejtvényben Horváth Imre Téli haszon című négy-
sorosának befejező mondatát rejtettük el: „Az ősz az 
én bőkezű évszakom./ Megad mindent, amit csak 
kérek tőle./ S a tél? …” – folytatás a vízszintes 1, 
függőleges 20 és függőleges 18 alatt. 
 
Vízszintes: 1. A megoldás első része, 13. Tündö-
köl, 14. A gólya régies neve, 15. Halastavairól, 
sztyeppei bazsarózsájáról és kastélyáról híres me-
zőségi nagyközség: Mező…, 16. Fél virsli! 17. Dávid 
itt is harcolt a filiszteusokkal (II. Sámuel 21), 19. … 
Sándor, 1933-ban született híres magyar filmrende-
ző, 20. Népiesen: hív, 21. Vissza: Kárpátok dísze, 
23. Jelt, vonalat vés, 24. Maros megyei 
gépkocsijelzés, 25. Rendetlen sógor! 27. Tinódi Se-
bestyén hangszere, 29. Sportoló öltözete, 30. A 
Nyárád mentén egyik leggyakoribb férfinév, 31. A   
hozzá párja, 32. Hizlalt állat, 33. Vissza: fekvőhely, 
35. … Fitzgerald, ismert énekesnő, 36. Tengerparti síkság 
Palesztinában, a béke és bőség bibliai jelképe (Ézsaiás 
35), 37. Kérdőszó, 38. Keresztül, 39. A Bibliában sokat em-
legetett nemesfém, 41. Kepe veleje! 43. „Pirul” társa, 45. A 
Küküllő-menti-dombság egyik legismertebb faluja: Ma-
gyar…, 47. Határtalan kérés! 48. Kékesfekete őszi gyümöl-
csöt, 51. Mozgékony. 
 
Függőleges: 1. Művészet latinul, 2. Kétkerekű mezőgaz-
dasági eszköz, 3. Égből érkezett, 4. Kettős mássalhang-
zó, 5. Cserjék gömbölyded, húsos termése, 6. Férfinév 
és indonéziai tűzhányó, 7. Azonos mássalhangzók, 8. 
Éles látásáról híres ragadozó madár, 9. Az anyagi vesz-
teséget, 10. Kukorica csupasz szára, 11. Kazal közepe! 
12. Zágoni Ágnes, 18. A négysoros befejező szava, 20. 
A megoldás középső része, 21. Nagyon régi, 22. Cin-
kos módon segítő, 24. Görög szó, szóösszetételekben 
jelentése: középső, 26. Összetört bár! 28. Tiltószó, 29. 
Béke oroszul, 31. Szélein töröl! 32. Támla, 34. Libahang, 
35. A Mezőségen becézett Etelka, 36. Azonos mással-
hangzók, 38. …alja, kastélyáról és arborétumáról híres 

Beszterce környéki település, 40. Kergettet, 41. Erezettel 
mintázott, 42. Fizetőeszköz, 43. Középen pirít! 44. Gyulla-
dást jelző életjelenség, 46. Rómában 550A, 47. Ádám tár-
sa, 49. Oltalmaz, 50. Egy kis vesszőcskével tű lenne belőle, 
52. Evangélium rövidítése.  
 

Gratulálunk minden rejtvényfejtőnek! Ezúttal Török Gabriella 
marossárpataki olvasónk részesül könyvjutalomban. 
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Farkas Árpád 
 

        Dúdoló 
 

Havazás lennék, lengőn áldó, 
gyűrött arcokra, földre szálló, 
vigasztaló-nagy csöndes ének, 
lélegzete a mindenségnek. 
 
Havazás lennék, mintha volna 
kedvem és pénzem annyi hóra, 
mellyel ember ily hitvány bőrben 
havazhat egész esztendőben. 
 
Lassún, mint akit nem is kérnek, 
lennék Föld felett lengő ének, 
egy szál ingben is elringatnám, 
elmúlásommal sem ríkatnám. 
 
Lennék mindenség ingecskéje, 
öltözködnék a szegénységre, 
ne üssön át az éjszakákon 
vacogó lélek, fázó álom.  
 
Havazás lennék, lengőn áldó, 
gyűrött arcokra, földre szálló, 
csitítgató is ott, hol láz van. 
Méltóságos a pusztulásban. 
 
 
 


