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    Zászlóháborúkkal tarkított földi országunkban egye-
sek a határok légiesítésében, átjárhatóságában bíznak, 
mások a nemzetállam határainak sérthetetlenségérıl, 
újabb területi beosztásról beszélnek, ami véletlenül se 
tehesse lehetıvé egy kisebbség lelki megerısödését, 
öntudatban, anyagiakban, szellemiekben való gyarapo-
dását.  
    Pál apostol, amikor Filippi városának határában leg-
elıször Európa földjére lépett, egy folyóvíz partján, egy 
szombat este, imádkozó asszonyokat talált. A bíborárus 
Lídia szállást adott Krisztus követének és háznépével 
együtt megkeresztelkedett. Ez a szívélyes asszony ma-
ga is jövevény volt a városban, hiszen a kisázsiai 
Thiatírából származott. Talán azért tudott nyitott és befo-
gadó lenni.  
    Filippi, görög földön, egy római kolónia volt, amelynek 
lakói római polgárjoggal rendelkeztek. Egy ilyen 
„autonóm” városban különbözı kötıdéső emberek éltek. 
Kötıdtek szülıföldjükhöz, származásukhoz, anyanyel-
vükhöz, de befogadó hazájukhoz, a birodalomhoz és 
benne a városhoz amelybe „fogságba vitettek” (Jer. 29.) 
Földi emberekként mi is sok mindenhez kötıdünk. Ra-
gaszkodhatunk nemzetiségünkhöz, anyanyelvünkhöz, 
néphagyományainkhoz, hazánkhoz, de ugyanakkor 
lehetünk nyitottak és befogadóak Lídiához ha-
sonlóan. A politeuma szót, amit a Károli-Biblia 
országnak fordít, más bibliafordítások a vá-
ros, az állampolgárság, vagy polgárjog 
kifejezéssel adják vissza. Az apostol, aki 
a kisázsiai Tarzus város szülötteként, 
Jeruzsálemben folytatta tanulmányait, 
majd római állampolgársággal felvértez-
ve végigutazta a Birodalom különbözı 
tartományait, sıt a császárhoz fellebbe-
zett peres ügyében, valódi kozmopolitá-
nak, világpolgárnak érezhette magát. Ami-
kor azonban a filippibelieknek a levelét 
megírta – valószínőleg római fogságában 
– már eljutott a felismerésre, hogy a vi-
lágpolgárság szép és jó, de ha az ember 
elfelejti, megtagadja származását és 
nem vállalja kötıdéseit, gyökértelenné 
válik. 
    Dr. Cserháti Sándor Filippi-levél 
kommentárja egy másik dolgot is 
hangsúlyoz: Filippit a lakói úgy 
tekintették, mint egy kicsi Rómát, 
amely annak törvényeit és szer-
vezeti formáit igyekezett utá-
nozni. Ez az igevers azt jelenti, 
hogy ahogyan egy római gyar-
matváros igyekszik a nagy mintát 

követni, úgy kell e földi világ lakóiként a keresztyének-
nek a mennyei város mintája szerint élni. Már itt a földön 
a mennyei szabványokat követni. Ahogyan a Párizs mel-
letti Sèvre-ben, egy különleges palotában ırzik a méter 
és a kilogramm mintapéldányát, amelyhez a világ min-
den országának népe igazodik. Az ige második üzenete, 
tehát, hogy igyekezzünk már a civitas terrénában 
(Augustinus egyházatya szóhasználata szerint – a földi 
országban) élve, a civitas Dei, vagyis az Isten országa 
polgáraiként élni. 
    Azonban ennek az igének van egy harmadik üzenete 
is. Pál rájött a börtönben arra, hogy a római állampolgár-
ság nem védi meg a „testébe adatott tövis” ellen és nem 
biztosítja az immunitást a halálos ítélettel szemben sem, 
legfeljebb keresztrefeszítés helyett a lefejezést engedé-
lyezi. Az ı Ura nyitotta meg lelki szemét, hogy meglás-
sa: létezik egy másik haza, egy másik szellemi állampol-
gárság, amely értékesebb minden földinél. Illyés Gyula 
1938-ban írt költeményében beszél egy olyan hazáról, 
amely a magasban honol, amely ott van, ahol elmormo-
lunk egy Petıfi vagy Berzsenyi idézetet. Az érzékeny 
lelkő költı, Pál apostolhoz hasonlóan így vall a háború 
elıtti félelmeirıl: „Homlokon lıhetnek, ha tetszik,/ mi ott 

fészkel égbemenekszik”.  Ma, amikor egyesek élni 
kívánnak a kettıs állampolgárság kínálta elı-

nyökkel, vagy csak egyszerően magyarságu-
kat akarják megvallani ország-világ elıtt, 

mégha ez jogfosztást von maga után, talán 
ünneprontó az ige üzenete: semmilyen 
állampolgárság nem véd meg a bőntıl, a 
haláltól, a kárhozattól, egyedül az Isten 
országának állampolgársága. Imádkoz-
zunk, hogy Isten óvjon minket, szerette-
inket és népünket a vértanúsorstól.  

Hétköznapi mártíromságainkban, beteg-
ségben, öregségben, magányban és 
halálközeli állapotban legyen valódi re-

ménységünk, hogy van egy mennyei 
Hazánk, amely végsı menedékünk, 

ahova elıre ment Megváltónk, hogy 
helyet készítsen nekünk. (Ján. 14, 

1-3.). Zorán, magyar könnyőzene 
énekes nagyon is súlyos monda-
nivalójú dalszövegében eltétele-
zésbe csomagolt bizonyosság-
ként énekli: „Kell ott fenn egy 
ország,/ Mely bárkit átölel./ 
Kell ott fenn egy ország,/ 
Amit sosem rontunk el”.   
Ámen 
    
             Szabó László 

Haza a magasban 
 

A mi országunk a mennyekben van, ahonnan a megtartó Jézus Krisztust is várjuk. Fil. 3, 20. 

Józsa Judit — Erdély (kerámia)   
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 Háromezer karakter  

a hazáról 
 

    Az én hazám nem látható a világ egyetlen térképén sem. Az 
országok területét és fekvését ábrázoló nyomtatvány alkalmatlan 
arra, hogy róla bármilyen információt szolgáltasson. Határvonalak 
jelzik ugyan, hogy mettıl meddig terjed egy ország, ám hazám 
elhelyezkedése nem követi egyik körvonalát sem, területe nem 
fejezhetı ki négyzetkilométerekben. Az én hazám határtalan.  
    Az ország polgárait jogokkal és kötelességekkel ruházza fel az 
állam. Hazámnak nem polgárai, hanem fiai és lányai vannak, akár 
az édesanyáknak. A köztük lévı viszonyt, akárcsak a családban, a 
szeretet és hőség jellemzi. Az állam hadköteles polgárait értelmet-
len háborúkba küldheti. Hazám, hacsak szabadságára nem törnek, 
nem háborúzik. A haza fia nem vár parancsszóra, – önként cselek-
szik, ha úgy érzi, hogy hívja a haza. Az állam igazgatását miniszte-
rek és képviselık végzik, a hazát önkéntesek és napszámosok 
építik. Az állam mindenkori képviselıi szeretik hazának nevezni az 
általuk vezetett országot. Azt az államot, amely elvette polgárai 
vagyonát, téeszbe kényszerítette földmőveseit és börtönbe csukat-
ta értelmiségét, én nem tudom hazámnak nevezni. Az én hazám, 
akár a madár, táplálja és védi fiait.  
    A haza az a hely, ahova Isten helyezett e földön. Nem csak az a 
földrajzilag meghatározható terület, amit szülıföldnek nevezek és a 
ház, amelyben lakom, hanem a család, a barátok és munkatársak 
közössége. A hazának része a közösen átélt múlt, az általunk be-
szélt nyelv, hagyományaink, történelmünk. Ahogy egyre többet 
ismerek meg belıle, úgy válik részemmé és növekszik bennem a 
hazám.   
    A haza számomra Nyilas Misi és a Pál utcai fiúk, a várvédı egri 
asszonyok és Szondi két apródja, az álruhás Mátyás és a jobbá-
gyait felszabadító Wesselényi, a szabadságért élı-haló Petıfi és 
az aradi tizenhárom, a pesti srácok és a temesvári tüntetık. A haza 
énnekem Bartók Concertója, Kodály Esti dala és Erkel Bánk bánja, 
Csontváry Magányos cédrusa és a nagybányai festık képei, Károli 
bibliafordítása, Szenczi Molnár zsoltárai, József Attila és Radnóti 
versei. 
    Haza az a hely/állapot, ahol/amelyben otthon érzem magam és 
nem rettent a holnap. A földrajzi meghatározás önmagában keve-
set ér, a haza szemmel nem látható. 
    Aki csak a szemével lát, az értetlenül tekint a fenti sorokra. 
Ahogy a farizeusok nézhettek Jézusra, mikor arról beszélt, hogy az 
Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Nem mondható róla, 
hogy itt vagy amott van, mert „az Isten országa ti bennetek van”. 
Más fordítás szerint „közöttetek van”. Ebben az esetben Isten or-
szágáról, mint állapotról beszélt Jézus. A Nikodémussal folytatott 
beszélgetés során sem a szemmel való látásra, hanem a megis-
merésre utalt, mikor azt mondta: „ha valaki nem születik újonnan, 
nem láthatja meg az Isten országát”. A két gondolat együtt így 
hangzana: ha valaki nem születik újjá, az nem tapasztalja meg, 
nem érzi át, nem gyızıdik meg róla, hogy milyen az Isten országa, 
ami bennünk, illetve a köztünk lévı viszonyokban van. 
    Jézus azon kijelentésében, amely szerint elmegy helyet készíte-
ni tanítványai számára, majd ismét eljön, és maga mellé veszi 
ıket, hogy együtt legyenek, kétségtelenül szó van egy helyrıl, de 
akárcsak a földi hazának, a mennyei honnak sem az a meghatáro-
zó jellemzıje, hogy a világegyetem koordináta-rendszerében hol 
található. Az Atya házában lenni, és Jézussal lenni együtt – ez a 
mennyei haza lényege. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és 
ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az ıt szeretık-
nek, azzal vár a mennyei haza. 

Bustya Sándor 

Honfidal 
Tied vagyok, tied, hazám! 

E szív, e lélek; 
Kit szeretnék, ha tégedet 

Nem szeretnélek? 

Szentegyház keblem belseje, 
Oltára képed. 

Te állj, s ha kell: a templomot 
Eldöntöm érted; 

S az összeroskadó kebel 
Végső imája: 

Áldás a honra, istenem 
Áldása rája!  

De én nem mondom senkinek, 
Ki nem kiáltom: 

Legkedvesebbem hogy te vagy 
A nagy világon. 

Titkon kisérem lépteid, 
S mindegyre híven; 

Nem, mint az árny az útazót, 
Csak jó időben. 

De mint az árnyék nő, midőn 
Az est közelget: 

Nő búm, ha sötétedni kezd, 
Hazám, fölötted. 

És elmegyek, hol híveid 
Pohárt emelve 

A sorstól új fényt esdenek 
Szent életedre; 

S kihajtom egy cseppig borát 
A telt üvegnek, 

Bár keserű... mert könnyeim 
Beléperegnek! 
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    A hintó újra elindult. 
    Moldva jobb utakkal fogadta a 
vajda vendégeit, mint amivel Vala-
chia eleresztette ıket. 
    Ha ilyen lesz továbbra is az út, 
három-négy nap, és Jászvásárba 
érkeznek. 
    Ott már biztonság-
ban lesznek. (…) 
        Lassan alkonyo-
dott. 
    Mikes minduntalan a 
hegyeket nézegette. A 
magasba kúszó, erdıs 
hegyoldal fölötti sziklás 
csúcsokat. Szép a Kár-
pátok. Szép innen is, 
Moldva felıl, de talán 
még szebb odaátról, 
Erdélybıl. Persze, aki itt 
él, az ezt a felét dicséri; 
aki magyar, vagy 
székely, az a túlsó 
oldalát vallja szebbnek. 
    – Ismerısek? – 
vetette a szót Zay Zsig-
mond gondba merült 
útitársának. 
    – Vélekszem, hogy 
igen. 
    – Hol járhatunk? 
    – Ez már igencsak 
Erdély köpönyege! 
    – Ha fázunk, majd 
beléje burkolózunk. 
    – Hiszen én azóta 
fázom, hogy elhagytam 
a hazai földet, úrfi. Mert 
kétféle melegség va-
gyon ám: az egyik a 
testé, a másik a léleké. 
A test melegedhet, de 
a lélek kifagyhat 
belılünk. Belılem legalábbis. So-
sem hittem, hogy egyszer még meg-
láthatom a Kárpátokat. Én már 
leszámoltam, úrfi, a hazával, Zágon-
nal, a Bodza patakkal, a berecki ha-
vasokkal. Én igyekeztem elfelejteni 

ezt a vidéket. De most, hogy kinyi-
tom a szemem, nem is akarom el-
hinni, hogy igaz lenne ez a félel-
metes közelség. 
    – Pedig itt vagyon elıttünk. 
    – Elég baj az, úrfi! 
    – Miért lenne baj? Azt hittem, 

örvend a látásának. 
    – Annak igen, de leginkább akkor,  
ha nyitva volna a bévivı út. 
    – Hátha nyitva vagyon? 
    – Meglehet, de nem nekünk. 
    Elhallgattak. 

    A lovak továbbra is tempósan, 
egyenletesen trappoltak. De a hintó 
döcögésén érezni lehetett: kocsis is, 
ló is szálláshelyet keres éjszakára. 
(…) 
    Esteledett, mire lesátoroztak. 
    Fölöttük lámpásozott a hold. 

    A délutáni felhıket szét-
verte a hirtelen támadt 
szél. Bakacsinos ég 
borult föléjük. 
    A patak nem nagyoc-
ska, alig nyolc-tíz lépés 
széles. Ennek partján 
ütöttek tanyát. A katonák 
tüzet gyújtottak, s húst 
sütöttek. A húst még 
Bukarestbıl hozták ma-
gukkal. 
    – Hát kegyelmed – 
kérdezte Zay úrfi – mit 
vacsorázik? 
    – Beleharapok a leve-
gıbe. 
    – Fel is kopik tıle az 
álla. 
    – Attól fél? De iszom 
rá a Bodza patakból. 
    – Hát azt hol leli ke-
gyelmed? 
    – Itt a lábunk elıtt. 
    – Ez lenne a Bodza? 
– álmélkodott Zay Zsig-
mond. 
    – Ez bizony. 
    – Honnan tudja? - 
tamáskodott útitársa. 
    – A szívembıl. Nem 
is lehet más. Vagyon 
nékem is egy földabro-
szom, abban vagyon, 
hogy ez a Bodza. 
    – Akkor ott túlnan, a 

hegyek mögött... 
    Ki sem merte mondani Zay úrfi a 
feltételezését. Lehet, hogy alig egy-
napi járásra Zágon. 
    Mikes a tisztás közepére sétált. 
Ahonnan fellátott a hegyek sötétjére. 

Márton Árpád grafikája 

Takács Tibor 

Erdély köpönyegében 
(regényrészlet) 

 
Mikes Kelemen, negyvennégy évig tartó törökországi számőzetése alatt, egyszer – 1739 nyarán – a szultán 
parancsát (fermány) kellett Moldvába vigye. Ott ment el Erdély “köpönyege” mellett. Levelei tanúskodnak 
arról, hogy mennyire tartott az úttól, felzaklatta az a lehetıség, hogy szülıfaluja, Zágon ott fekszik egynapi 
járóföldre. 
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     Zay követte. 
    Mögöttük fellobogott a tábortőz. 
    – Most mire gondol kegyelmed? – 
firtatta a hallgató Mikest Zay Zsig-
mond. 
    – Most csak a hegyek sóhaját 
hallgatom. Nem hallja kegyelmed? 
Mintha Erdély beszélne. Amikor Ro-
dostóban ültem, sosem hittem, hogy 
ezt a sóhajtást még egyszer hallha-
tom. De most itt a bizonyság. A túl-
nan jövı sóhajokra felel a szívem. 
Hallom, hogy minden sóhajtásra 
visszaválaszol. (…) 
    Járták a kicsinyke rétet. 
    Mintha bezárta volna ıket a hon-
vágy ebbe a ketrecbe, amelynek 
rácsai a felsorakozó fenyık. 
    – Kegyelmed tudja az utat? – kér-
dezte az úrfi. 
    – Melyik utat? 
    – Amelyik hazaviszen. 
    – S ha tudom? – szomorodott el 
Mikes. – Mire jó az? Volt már 
elıttem annyi keresztút, hogy ez a 
mostani se rosszabb a többinél. 
Csak veszélyesebb. Majd holnap 
elindulunk rajta. 
    – Melyiken? 
    – Már megint kérdi? H á t …  
amerre a fermány mondja. Látja ke-
gyelmed, beszélünk itt egymással, s 
egyikünk sem meri kimondani, mire 
gondol. Játszadozunk, mintha gyer-
mekek lennénk. Azt mondjuk, me-
gyünk, amerre a fermány paran-
csolja. Csakhogy két fermány 
vagyon ám! Az egyiket a szultán 
parancsolja, a másikat meg a lelkiis-
meret. Hát melyikre hallgassunk 
holnap reggel? Kegyelmed tudja? 
Mert én nem! Hiszen az lenne a leg-
jobb, belopózni Erdélyországba 
egyetlen napra és egyetlen 
éjszakára. Hogy megnézzük: milyen 
az ég Zágon fölött. Hogy igyunk a 
Bodza vizébıl… 
    Zay félbeszakította: 
    – Itt is ihat kegyelmed, ha csaku-
gyan ez a Bodza. 
    – Itt? – kérdezte szomorúan 
Mikes. – Csak nem akarja ke-
gyelmed azt mondani, hogy ez ugy-
anaz a Bodza? Ez itt a moldvai 
Bodza, az meg a magyari. S nékem 
az az igazi. 
    Járták a tisztást. 
    Fölöttük a hold kibújt az erdıkbıl. 
Zágonból is épp ilyennek látják. 
    Mikes sóhajtozott. Még ilyen 
szorítás nem ült a szívén. Itt van egy 

sóhajtásnyira Zágontól. Az egész 
életét úgy élte le, hogy a honvággyal 
küszködött. Itt munkált szívében, 
mint fában a szú. Kitéphetetlenül, 
elmondhatatlanul. 
    Szavak tolultak szájára. Nem is 
Zay úrf inak beszélt, hanem 
magának. A holdnak, a tisztásnak, a 
fenyıknek meg a Bodza pataknak. 
    – Isten a megmondhatója, hogy 
egész életemben de sokszor nekiin-
dultam a hazavivı utaknak. 
Leginkább persze álomban és 
éjszaka. De éjszaka ki találja meg a 
hazavivı utat? S aztán nekem az 
volt a sorsom, hogy ott legyek a fe-
jedelem mellett. Hát otthagyhattam 
volna? Az én lelkiismeretem nem 
engedte a másfelé csatangolást. De 
nem ám! Amikor meghalt a fe-
jedelem, hogyan indulhattam volna 
el? De most, Zsiga, most, amikor 
kinyújtom a kezem, s fénylenek a 
teliholdban a berecki havasok, most 
nem tehetek mást, de nekiindulok az 
arrafelé vezetı útnak. Hogy még 
közelebbrıl láthassam az ismerıs 
hegyeket. És a Bodza patak vizébıl 
is inni kívánok, de odaát. 
    – Kelemen testvérem ... – lehelte 
Zay Zsigmond, mert nem tudott 
mást mondani. 
    – Nézzünk fel a csillagos égre, 
úrfi! Csak a rodostói csillagok a 
megmondhatói, hogy milyen nagyon 
kerestem az égen az otthoniakat. S 
minduntalan eltévedtem az ég or-
szágútján. De most itt vagyok a 
közelben, most hálát mondok a 
Teremtımnek meg a szultánnak is, 
hogy eljöhettem ide, a havasok alá. 
Figyel kegyelmed? 
    – Mást se teszek – indult meg a 
harmatos főben Zay. 
    – Istenem, csak azt tudnám, hogy 
mikor jár az ember igaz úton! Csak 
ezt az egyet tudnám! De szívesen 
hazalopnám magamat egyetlen 
éjszakára. Átszöknék a határon, 
kitudnám Erdély titkát, belebújnék 
Erdély köpönyegébe, mert már 
olyan régen melengette elkösz-
vényesedı tagjaimat… 
    Zay nyugtatta: 
    – Ne eméssze magát kegyelmed. 
Nekünk más méretett, nem az ott-
hon nyugalma. Hiába fortyogunk, 
senki se válaszol. (…) 
    Mikes nem felelt. (…) 
    A tőz mellé húzódtak. 
    A hold kilépett a tisztásra. 

II. Rákóczi Ferenc 
 Ima a hazáért nehéz időben 
 
    Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem 
kimeríthetetlen forrása, ki parancsola-
taidról megfeledkezett népedet néha-
napján a szolgaság jármával sújtod, 
hogy megtörvén gıgjét, amint a bün-
tetésben igazságot adtál, a megbo-
csátásban újból kegyelmet nyújts ne-
ki: bevalljuk, Uram, ıseink nyughatat-
lanságát, beismerjük mindennapi vét-
keinket, amelyekkel ellened támad-
ván, valóban megérdemeljük ostoro-
dat. 
    Rászolgálunk, Uram, hogy nemze-
tünk dicsısége elenyésszék, s gyer-
mekeink idegen nép járma alatt gör-
nyedjenek. Méltók vagyunk, hogy 
magvunk szakadván, eredetünk emlé-
kezete és nemzetünk neve feledésbe 
merüljön, mivel elhajoltunk tıled, Iste-
nünktıl és Urunktól. 
    Mindazáltal, ó, Uram, tekintsd a 
nyomorúság ez örvényébe hullott né-
pednek sóhaját, hallgasd meg a sze-
gények, az özvegyek és árvák Hoz-
zád felsíró jajkiáltását! Tekintsd a 
bőnhıdésre kész ártatlanoknak kion-
tott vérét, s ne feledkezzél meg irgal-
masságod cselekedeteirıl, melyekkel 
hajdan oly kegyesen elárasztottad 
szolgaságban sínylıdı választott né-
pedet. És ha lelkünkben lángra lob-
bantanád felszabadulásunk vágyának 
tüzét, vezéreld cselekedeteinket, erı-
sítsd meg karunkat, élesítsd fegyvere-
inket, hogy egyesült erıvel szolgál-
hassunk kegyes akaratodnak. 
    Adj, Uram, azoknak, akiket vezé-
reinkül rendeltél, hivatásukban böl-
csességet, balsorsban bátorságot, a 
szerencsében mérsékletet, hogy vég-
zéseid útján haladjanak! Te jelöld ki, 
Uram, táboraink határát, vedd körül 
irgalmasságod köntösével, óvd meg 
az ellenségnek cseleitıl, s őzd el az 
álmot a virrasztók szemérıl, nehogy 
készületlenül találtassunk! A Te an-
gyalod legyen ırünk és vezetınk a 
csatában, aki szétszórja a fegyverek 
golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte 
át a tengeren, vezessen át bennünket 
is sértetlenül ellenségeink tömegén! 
    Végül, Urunk, legkedvesebb 
Atyánk, hogy felvétetvén néped kebe-
lébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, 
hanem igazságtételeid ıreivé lévén, 
utunk nyugalomban és békességben 
vezessen Tehozzád, ki végtelen ke-
gyelmednél fogva azt akartad, hogy 
kiszabaduljunk a szolgaságból és 
megváltassunk. 
    A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki 
a Szentháromságban Veled él és 
uralkodik, mindörökkön-örökké. 

 Ámen. (1703) 
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    A protestáns gondolkodók ki-
merítıen tanítottak a nemzetrıl, a 
hazáról, és ezt mindig úgy tették, 
hogy közben felmutatták azt az is-
teni gondoskodó szeretetet és ál-
dást, amit a bőnbe esett ember 
számára a haza ma is jelent. 
    Megtanulhatjuk tılük, hogy a haza 
egyrészt közösség, ami szociális 
biztonságot nyújt: gondoskodást az 
elesett emberrıl, a rászorulóról, s 
emellett a nemzet tagjainak egymást 
építı közösségi kapcsolata is virág-
zik. De olyan különleges élettér is a 
haza, ahol az egyéniség kiteljesed-
het. A haza védelmet is jelent a 
külsı és belsı veszéllyel szemben. 
Mindezekkel Isten megakadályozta 
azt a tragédiát, hogy a bőneset miatt 
elszabadult indulatok után az em-
beriség történelme teljes káoszba 
süllyedjen. Készített tehát az Úr az 
embereknek hazát, olyat, amiben 
megtartott valamit abból, amit az 
Éden jelenthetett volna számukra. 
    A haza fogalma társítható az ál-
laméval és a szülıföldével, bár ezek 
nem mindig összetartozó intézmé-
nyek. Például, az elnyomott népek-
nek szülıföldjükön legfeljebb csak 
állama van, de igazi hazája nincs. 
Ha pedig valaki külföldön él, akkor 
neki hazája és állami közössége 
sincs. A haza misztikus fogalom, 
talán fel sem tárható a gazdag etikai 
tartalma. Sokan sokféle módon 
próbálták már meghatározni; jelen-
thet sorsközösséget, nyelvi, faji, 
történelmi, lelkületi összetartozást, 
de földrajzi körülhatároltságot is, 
ahol az ısökhöz köt minden rög, 
amibıl az élet kinıtt; de jelenti a 
jövıt, a személyes, családi és 
keresztyén sorsot is. 
    A haza fogalmától elválaszthatat-
lan a hazaszeretet és a nemzeti 
érzés. E nélkül az emberek csak 
hétköznapi alattvalók, vagy (ma 
használatos szóval) szürke állam-

polgárok, de nem meleg és tüzes 
szívő hazafiak. A hazafiságnak    
ugyanis van állam (és hazát) építı 
küldetése, ereje és hatalma. 
    A hazaszeretetet a keresztyén 
gondolkodók sosem (csak) emó-
cióként – érzelemként –, hanem 
mindig kötelességként (is) értelmez-
ték: a felebaráti szeretet egyik 
különleges formájaként; közös mun-
kaként, kölcsönös segítségként, köl-
csönös védelemként, illetve közös 
örvendezésként és együtt szenve-
désként – azaz sorsközösségként. 
    A hazaszeretet és hazafiság el-
lenpólusa a kozmopolitizmus; ma 
divatos fogalom és gyakorlat ez, s 
közben igazi filozófiai attrakció, 
mivel történelmi jogosultsága, élet-
szerősége és egyént vagy közös-
séget megtartó ereje nincs. 
Hatására színtelen a nemzet, széte-
sik a közösség. A liberális esz-
meiség vezérgondolata mégis igen 
népszerő több keresztyén szektás 
irányzat számára is. İk azok, akik 
nem foglalkoznak az ószövetségi 
népek nemzetépítı történelmével; 
az elsı keresztyén gyülekezeteknek 
viszont csak a történetiségét vizsgál-
ják. A Jézus által megerısített vagy 
közölt tanításokat figyelmen kívül 
hagyják, amikor arra hivatkoznak, 
hogy az elsı keresztyéneknek csak 
népe és állama, legfeljebb szülı-
földje volt, de hazája nem. Nehéz 
helyzetben van a római katolikus 
hívı is, hiszen szíve szerint Rómá-
hoz kell húznia, és nem hazájához. 
Találóan ír errıl Dr. Lippai Lajos 
esztergomi római katolikus teológiai 
tanár A pápaság a világ tükrében 
címő könyvében: „Testem hazámé, 
lelkem Istené, szívem Rómáé." De 
Istennek van hatalma az elkábított 
szíveket is hazaszeretetre tüzelni, 
kiváló példa erre Széchenyi István 
gróf élete és munkássága, akitıl a 
népszerő mondás is származik: 

„Gyáva népnek nincs hazája". Az 
Istenhez tartozás (tehát a keresz-
tyén lét is) és hazaszeretet nem 
zárja ki egymást, sıt, elválaszthatat-
lanok. 
    A zsidóság története számtalan 
példát szolgáltat ehhez: Mózes 
tevékenysége, Józsué küldetése 
majd honfoglalása, Dávid harca Gó-
liáttal, Ezsdrás és Nehémiás halált 
megvetı, bátor országépítése, a 
próféták szenvedése hazájuk pusz-
tulásának láttán. (…) 
    Kit nem bátorítanak Tinódi Se-
bestyén dalai, Balassi versei, Dobó, 
Bornemissza vagy Sárközi cigány 
egri hıstettei? Rákóczi, aki Istennel 
küzdött a hazáért és szabadságért, 
Bocskai, aki megálljt parancsolt az 
ellenreformációnak, vagy Radnóti 
szívet melengetı sora: „Itthon 
vagyok..." (Nem tudhatom). Kevés 
az a nemzet, akinek himnusza a 
nemzetére áldást kérı imádság 
(Isten, áldd meg a magyart!), és 
nem öndicsıítı, vagy felsıbbséget 
hangsúlyozó óda. A hazaszeretet 
kötelesség jellegét Isten jelölte ki, 
így annak nincs szabadon válasz-
tható tartalma: örvendezés az 
örülıkkel, szenvedés a szenvedık-
kel – nem csak a közeli hozzátar-
tozókkal, esetleg gyülekezeti tagok-
kal. Ezért ápolja az orvos odaadás-
sal az önhibájából beteg embert, és 
tanítja az egyedülálló tanár mások 
vásott gyermekét. A haza szociális 
és egzisztenciális biztonságot nyújt, 
a keresztyén ember pedig aktív 
résztvevı e jó építésében és 
fenntartásában. 
    Felebaráti segítség, ami nem me-
nekül el mások szüksége elıl, nem 
a levetettet vagy nélkülözhetıt adja, 
hanem a szükségben lévınek meg-
felelı segítséget. Nincs nagyobb 
szeretet annál, mint amikor valaki 
életét adja felebarátjáért. 
    Ön- és közösségvédelem, el 

 

Patrióta, aki jogot véd; nacionalista, aki jogot sért.  
A sovinizmus pedig a nemzeti tudat hiánya.  

 

Illyés Gyula 

A hazaszeretet, mint kötelesség 
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egészen a honvédelemig: a tönkretétel, a beol-
vasztás, az elnemzetietlenítés, a szolgaság és ide-
gen hódítás elleni kiállás. Aláírás a petíción, 
esetleg tiltakozó levél küldése a tévé közös-
ségromboló mősora ellen, tevékeny állásfoglalás a 
méltánytalanul kiközösített mellett, s az élet felál-
dozása a hazáért. 
    Befogadás és elfogadás: az idegen országból 
jogtalanul üldözöttnek fedél és kenyér, és a 
nemzetiségek értékeinek megbecsülése, ápolása. 
    A nemzet sorsának alakítása: részvétel a 
közügyekben, közigazgatásban, politikai döntések-
ben – ország, önkormányzat, közösség vezetıjé-
nek megválasztása, elszámoltatása. Ne feledjük 
gróf Széchenyi István intését: „Minden nemzetnek 
olyan kormánya van, amilyet megérdemel. Ha 
valami oknál fogva, ostoba vagy komisz emberek 
ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor 
a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a 
pokol fenekére küldi..."  
    A kötelezettség minden társadalomban lévı em-
bert egyformán terhel, aki élhet a közösségben 
alattvalóként, esetleg (állam)polgárként, és 
leginkább hazafiként. De az alattvaló csak ad és 
teljesít; a polgár a legjobbat adja, és legjobb 
módon teljesít. A hazafi viszont polgárként teljesít, 
és nem azt kérdezi, mit adhat neki a haza, hanem, 
hogy mit adhat ı a hazának. A hazaszeretet soha 
nem üres patriotizmus, mert az olyan csak, mint a 
keresztyének között a tartalom nélküli „Uram, 
Uram!"-ozás. És nem is frázisok győjteménye, és 
nem sovinizmus, fıleg nem győlölködés vagy 
kirekesztés. Nem felületes ígérgetés, nem populiz-
mus, és nem emberi érzelmeket ki- és felhasználó 
a hazaszeretet. 
    A magyar hazafiság reformációra szorul, mert 
dekadens, lemondó, szomorkodó és elutasító, 
vagy éppen lobbanékony; ezért nem széles 
látókörő, nem céltudatos, nem kitartó, nem tisztán 
látó, és a legkevésbé kötelességtudó. A keresz-
tyén emberek felelıssége és lehetısége lenne a 
hazafiságot megújító, felébresztı tevékenység 
elvégzése, de hívı népünk ma nem viszonyul 
nagykorúként e feladathoz. 
    Ehhez a hívı embereknek tudatosítaniuk kell, 
hogy a nemzetek nem véletlenül, hanem Isten 
akaratából vannak. İ szabta meg azok lakóhelyét, 
országaik történelmi határait, nyelvüket, erénye-
iket, képességüket, adottságaikat, nemzeti sa-
játságaikat. Nem csak az egyéneknek adott élet-
programot, hanem a nemzeteknek is. 
    A nemzetnek pedig ki kell fejlesztenie speciális 
erıit, fel kell ismernie misszióját, be kell töltenie 
küldetését! Mindezt nem azért, hogy ereje, virág-
zása öncél legyen, hanem, hogy nemzeti létével, 
munkálkodásával Isten dicsıségét szolgálja, hogy 
Krisztus legyen a király nem csak az egyének, de 
a nemzet életében is. 
     Dr. Mikolicz Gyula 
 

(Megjelent a Biblia és Gyülekezet 2010. áprilisi számában) 

Márai Sándor 

A hazáról és államról  
 
    Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha 
azt mondanám: “Korbáccsal és szöges ostorral  
kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat.” A haza 
nem csak föld és hegy, halott hısök, anyanyelv, 
ıseink csontja a temetıkben, kenyér és táj, nem. A 
haza te vagy, szıröstıl-bıröstül, testi és lelki mivol-
todban; ı szült, ı temet el, ıt éled és fejezed ki, 
mind a nyomorult, nagyszerő, lángoló és unalmas 
pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S 
életed a haza életének egy pillanata is. Haza-
szeretetre nem tudlak megtanítani: ırült az, aki ön-
magát tagadja. Hazád a történelmi méretekben 
megnagyított és idıtlenített személyiség. A haza a 
végzet, személyesen is. Nem fontos, “szereted”-e, 
vagy sem. Egyek vagytok. De úgy látom és tapasz-
talom, hogy te – szóval, ünnepélyesen, írásban és 
a dobogókon – inkább az államszeretetrıl teszel 
bizonyságot és hitvallást. A hazától ugyanis nem 
lehet várni semmit.                
A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem 
zsíros kenyeret. A haza csak van. De az állam ad 
finom stallumot, csecse fityegıket szalonkabátodra, 
príma koncot, ha ügyesen szolgálod, ha füstölıvel 
jársz körülötte, ha – férfiasan, kidüllesztett mellel – 
megvallod a világ elıtt, hogy te szereted az ál-
lamot, akkor is, ha kerékbe törnek. Általában nem 
törik ezért kerékbe az embert. Éppen ezért, minden 
államszeretet gyanús. Aki az államot szereti, egy 
érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet 
szeret. Gondolj erre, mikor hörögsz a dobogókon 
és melled vered. 
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Értékessé vált szülőföld 
 
Katona Linda most harmadéves doktori hallgató az 
Oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofarmakológia Inté-
zetében, Somogyi Péter és Thomas Klausberger pro-
fesszorok közös irányítása alatt. Neurobiológus hall-
gatóként az emberi agyat tanulmányozza, azon belül 
pedig a tanulás- és emlékezetközpontnak vélt 
hippokampuszt.  
 
    – Kérlek, mesélj magadról… 
    – Marosvásárhelyen születtem, és a Sapientia Egye-
temen számítástechnika szakot végeztem mielıtt Ox-
fordba kerültem volna. Szóval, mérnökként indultam. A 
biológiai tudásom még most is foghíjas, fıleg amikor az 
általam éppen tanulmányozott területen kívüli kérdések 
kerülnek szóba. A számítógépes analitikai problémák 
mai napig könnyebben mennek. Amit igazán szeretek a 
mostani munkámban, az hogy lehetıséget teremt több-
oldalú ismereteknek az egybeötvözésére. 
Neurobiológusként azokat a folyamatokat kutatom, ame-
lyek mindennapi tetteinket, életünket vezérlik, és miként 
történik mindez az agyban, mi az a belsı rendszer, ami 
ennek a koordinálásában szerepet játszik. 
Ahogy elkezdtem tanulni, lassan magával ragadott az 
ideghálózatok sajátságos világa, és mint mérnök rögtön 
az elemeket kezdtem felmérni, megismerni és a mőkö-
dési rendszert boncolgatni. Ekkor vált világossá elıttem, 
hogy mennyi mindenrıl nem tudunk még, és hogy egy 
roppant érdekes világba csöppentem. 
    – Egyedül jöttél Oxfordba? 
    – Igen, elıször sapientiás diákként voltam itt hat hó-
napot. Akkor született meg bennem a döntés, hogy sze-
retnék ezen a szakterületen dolgozni. 
    – Hogyan sikerült beilleszkedni? 
    – Kislánykorom óta kosárlabdázom, otthon játszottam 
az országos bajnokságban is. Amikor ide jöttem, kide-
rült, hogy kiváló kosárlabdacsapata van az egyetemnek, 
és az országos egyetemi bajnokságban játszanak. Ez 
remek baráti kört teremtett számomra, már elsı perctıl 
fogva. Tudni kell, hogy Oxford nagyon dinamikus város, 
ahova a világ minden pontjáról jönnek emberek tanulni. 
Ennek köszönhetıen a csapatunk is évrıl évre változik, 
de nagyszerő élmény, minden évben új ismeretségeket 
kötni, és mivel a kosárlabda csapatsport, szorosan ösz-
szefőz minket. 
Ugyanakkor, nagy segítség, hogy mindenki automatiku-
san egy-egy College-nak tagja lesz. A kampuszban har-
mincegynéhány ilyen társaság van, ami tulajdonképpen 
egy lazább baráti közösség, vagy szociális miliı. Ha 
nem is spontánul, hanem hivatalos keretek közt alakul 
ki, de igyekeznek úgy létrehozni, hogy a különbözı 
szakra járó diákokat összehozzák. Én a Brasenose 
Collegeba kerültem, ahol nagyon jó társaságra találtam.  
    – Mennyire tudott otthonoddá válni? 
    – Oxford egy furcsa hely, mert állandóan változik. Az 
idıjárás sem segíti a jókedvet. Talán, most már ottho-
nom, de az elsı két évben nem tartottam annak. 
    – Szerinted, mitıl válik egy hely otthonná? 
    – Eleinte nagyon fontos volt, hogy legyen internet-

kapcsolatom, hogy hazaszólhassak skype-on, belenéz-
hessek egy-egy online tv-mősorba. Otthonról hoztam 
falinaptárt. Ezek képes falinaptárak, minden évben más-
más otthoni, vásárhelyi, illetve erdélyi felvételekkel. 
Nagymamám készített fali terítıt. Ezek az apróságok is 
segítettek otthont teremteni, az otthonihoz hasonló han-
gulatot kelteni. 
Sokszor épp csak aludni érek haza, ilyenkor nem nevez-
hetı otthonnak. De amikor alig várod, hogy megnyisd az 
ajtót, leülj kicsit a pároddal, jókat fızni és csevegni, ba-
rátokat áthívni, azt hiszem, akkor válik otthonná a hely 
ahol élsz. 
    – Mennyire és mikor érzed magad idegennek?  
    – Nem hinném, hogy idegennek érezhetném magam, 
hiszen itt mindenki valamilyen szinten „idegen”, és ez az 
ami összetart minket. Itt vagyunk egymásnak: az ameri-
kai, a vietnami, az erdélyi magyar, a kanadai és a török, 
például. Annyira sokszínő, nemzetközi, hogy nem érzem 
az idegenséget. Ezen kívül, nekem ott van a kosárcsa-
pat, a laborbeli munkatársak, akikkel hétvégenként ösz-
szejárunk, most pedig a párom, úgyhogy nem érzem 
magam idegennek. 
    – Milyennek látszik onnan a szülıföld? 
    – Fizikailag távolinak, de sokkal értékesebbnek, mint 
azelıtt, hiszen nem minden pillanatban adott a szülık, 
testvérek, a család és a barátaim közelsége. Persze 
a szeretetüket érzem, és a modern kommunikációs esz-
közök mindent egyszerőbbé tettek, de a fizikai kapcsolat 
nagyon hiányzik. Most jobban tudom értékelni, mert fel-
ismertem hogy a szülıföld és a család formált olyanná, 
amilyen vagyok. Igaz ugyan, hogy sok mindennel kiegé-
szültem, de az alapértékeket a szülıföldrıl hoztam. 



 

 La vita è bella  
    
    Egy ismerısöm mesélte, hogy a következı, egy kislány és az édesanyja között zajló beszélgetést hallotta, 
akaratán kívül. 
    – Anya, én szép vagyok? – Igen kislányom... – És okos vagyok? – Persze... – És te boldog vagy, hogy szép és 
okos vagyok? – Persze… – válaszolt az anya alig odafigyelve. 
    – Még akkor is boldog lennél, ha csúnya és buta lennék? – Akkor is… – Akkor vedd örökbe a szomszéd kislányt, 
hogy legyen ı is a te gyereked. Az anyukája azt mondta, hogy csúnya és buta, és azt hiszem, hogy az anyukája 
nem is túl boldog. – Honnan veszed ezt? – ébredt fel az anya, erre a kérdésre. – Hallottam a lépcsıházban mondta 
az anyukája egy néninek. – A szomszéd kislány beteg, de az anyukája nyilván szereti. – Nem, nem szereti – 
válaszolta a kislány, könnyekkel a szemében – örökbe kéne fogadnod, hogy szeresd úgy, mint engem. 
    Így adnak leckét nekünk szeretetbıl a kisgyerekek. Szerencsére, néha emlékeztetnek arra, hogy mit is jelent 
szeretni felebarátainkat. Mert az élet szép. 
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    – Van-e honvágyad? 
    – Mindig boldogan és élménydúsan térek haza szeret-
teim körébe, egy évben kétszer-háromszor. Jaj, az ottho-
ni ízek, ételek –  az mindig a csúcson marad. Karácsony-
kor épp a kalácssütés fortélyát tanultam meg nagymamá-
tól, mert kalács nélkül nehéz meglenni. Mindenkinek van 
honvágya, nekem is. Csak nem ugyanúgy éljük meg, és 
nem egyformán oldjuk fel. Nálam hiányérzet, ami cselek-
vésre késztet. Nyugtalan vagyok, amíg rájövök, hogy mi 
a bajom, és akkor felveszem a telefont és pötyögöm a 
számokat. Legtöbbször elég, ha meghallom a hangjukat 
és látom az arcukat, és már jobban vagyok. Aztán, ami-
kor úgy van kedvem magyar nyelvő tévéprogramokat 
nézegetek, legutóbb egy népzenei mősort követtem 
szombatonként. A hazai online újságokat is gyakran olva-
som, éppen emiatt. 
    – Gondolom, onnan nézve másként értelmezed a ha-
zaszeretetet is... 
    – Számomra a hazaszeretet egybefonódik a honvágy-
gyal:  nincs egyik a másik nélkül. 
    – Azt olvastam valahol, hogy azok a fiatalok, akik kül-
földön élnek legalább fél éve – innovatívabbak, ugyanak-
kor az otthon maradottaknak meg kell teremteniük a le-
hetıséget és a megfelelı környezetet, hogy elıbb-utóbb 
hazatérhessenek a szerencsét próbáló fiatalok. 
    – Valóban így van, a nemzetközi tapasztalat rávilágít 
újabb szempontokra, dinamikussá tesz, arra késztet, 
hogy kitekintsünk a dobozból, olyan helyzeteket tanít 
megoldani, ami egyébként otthon nem is került volna elı. 
Ezeket a tapasztalatokat haza kellene hozni, csakhogy 
ez sokszor nehéz. A visszacsábításnak pár módját indí-
tották be Magyarországon, amirıl hallottam, de kevés. 
Otthon, Erdélyben még nehezebb. Fontosnak tartom, 
hogy honnan jöttem, és mit hoztam magammal.  Ezért 
megfogadtam, hogy az általam tapasztaltakból juttatok 
haza. Nem tudom még, hogy mire viszem, de ha sikerül 
elég erıt és hátteret keríteni, akkor fogunk építeni Erdély-
ben jövıt. Ez persze most még nagy álom, de remélem, 
hogy sikerül megvalósítani. 
    Apróságokban már most segítek, az otthoni orvosi 
egyetemen vannak diákok, akik kinn jártak nálunk gya-
korlatra, ık voltak a tanoncaim, úgyhogy a továbbadás 
elkezdıdött. Kicsidenként ugyan, de úgy érzem, építünk! 
            

                      Korondi Kinga 

 

 

Szentmihályi Szabó Péter 
 

Haza 
 

Kinek van ágya s alhatik, 

van asztala és jóllakik, 

ki valahol megszületett, 

és megköti emlékezet, 

ki bár csak nyelvében szabad, 

nevet bűnös tilalmakat, 

teszi a dolgát hallgatag, 

míg szíve végképp megszakad –  

ne menjen el, ne szökjön el, 

rög se gördüljön onnan el, 

sorsot növeljen sóhaja, 

könnyből serkenjen új haza, 

élni kínban is ott lehet, 

hová köti emlékezet, 

s ha nincs ágy s nem alhatik, 

nincs asztala s jól nem lakik, 

ne menjen el, ne szökjön el, 
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    A Mária és Márta Magazin olva-
sói közül sokan személyesen, de 
legtöbben írásaiból biztosan is-
merik Borsos Melinda fıszerkesz-
tıt, aki évekig a Marosi Egyház-
megye nıszövetségi elnökeként 
is tevékenykedett. Sokan hallot-
tuk öt köszöntıbeszédeket, elı-
adásokat tartani, találkoztunk vele 
bibliaórákon, részt vettünk az ál-
tala szervezett továbbképzıkön. 
Borsos Melindát 2012-ben megvá-
lasztották az Erdélyi Református 
Egyházkerület nıszövetségi elnö-
kének, ez alkalomból visszatekin-
tettünk egy kicsit az elmúlt évekre 
és beszélgettünk a tervekrıl, cé-
lokról is. 

 
     – A kilencvenes évek legelején 
alakult újra Erdélyben a nıszövet-
ség. Már akkor bekapcsolódtál a 
nıszövetség munkájába? 
    – Amikor 1990-ben Csiha 
Kálmánné, újraszervezte a nıszö-
vetséget, a  férjem akkor Székely-
kövesden volt lelkész, és én lelkész-
feleségként igyekeztem segíteni a 
nıszövetség újraindításában. A 
kövesdiek nagyon nyitottak voltak, 
azért is, mert szívesen jártak ezekre 
az alkalmakra, de azért is, mert még 
éltek olyan idısebb asszonyok, akik 
emlékeztek a korábbi nıszövetségi 
tevékenységekre. Elsısorban hitépí-
tı rendezvényeket szerveztünk, bib-
liaórákat, de fontosnak tartottuk a 
hagyományápolást is, volt varrókö-
rünk, asszonykórus is mőködött. 

Figyelmet fordítottunk a szociális 
problémákra is, betegeket, kisma-
mákat látogattunk. Majd, amikor 
Somosdra kerültünk, ott is folytattuk 
a nıszövetség szervezését. Akkor 
kapcsolódtam be az egyházmegyei 
nıszövetségi munkába.    
    – Több évig vezetted a Marosi 
Református Egyházmegye nıszö-
vetségét. Mire fordítottál akkor hang-
súlyt? 
    – 1999-ben választottak meg egy-
házmegyei elnöknek. Fontos volt 
számomra, hogy összehangoljam a 
gyülekezeti nıszövetségek munká-
ját, hogy szervezettebbé tegyem. 
Akkor szerveztük meg a régiókat, 
hogy az egyházmegye nıszövetsé-
gei területenként találkozzanak, 
együtt tartsanak konferenciákat, 
együtt beszélhessék meg az elhang-
zott elıadások tanulságait. Fontos-
nak tartottam, hogy legyenek állan-
dó tevékenységek, találkozók, le-
gyenek olyan alkalmak, ahol hitben 
megerısödhetnek, feltöltekezhet-
nek. Arra is figyeltem, hogy nyissunk 
a világ felé, az elıadásokon közér-
dekő, az asszonyokat érdeklı, fog-
lalkoztató témákról beszélgettünk, 
az elıadások által próbáltunk segíte-
ni, tanácsolni is. 2006-ig voltam egy-
házmegyei nıszövetségi elnök, utá-
na az egyházkerületi nıszövetség 
alelnökévé választottak. Akkor már 
sokkal nagyobb területet kellett át-
fogni, nehezebb volt közös célok-
ban, tervekben gondolkozni. A 
proMissio Egyesülettel közösen to-
vábbképzıket szerveztünk, megpró-
báltunk segítıket képezni a lelké-
szeknek. Azt akartuk, hogy minden 
gyülekezetben legyenek olyan asz-
szonyok, akik segítenek a lelkész-
nek a nıszövetségi munkában, akik-
re rá lehet bízni ezen munka össze-
hangolását, görgetését. Igyekeztünk 
megtalálni az erre alkalmas embere-
ket, segítséget nyújtani nekik, kap-
csolatokat kialakítani. Segítıket ké-
peztünk, hogy ne mindig csak a 
lelkészt terhelje a gyülekezeti munka 
nıszövetségi része.  
    – 2012-ben választottak az egy-
házkerület nıszövetségi elnökének. 
Volt, aki csodálkozott, hiszen a 
nıszövetség újraszervezése óta 
csak lelkésznık töltötték be ezt a 
tisztséget. 

    – Ez igaz, de nem szabad elfe-
lejtenünk azt, hogy a 20-30-as évek-
ben mindig világiak töltötték be ezt a 
tisztséget. Azt tapasztaltam, hogy az 
elmúlt húsz évben a nıszövetségek-
ben is meglankadt a kezdeti lelke-
sedés. Éppen ezért egyik fı célom 
az, hogy fellendítsük a nıszövetségi 
mozgalmat. Nemrég egy fiataloknak 
tartott bemutatón rákérdeztem, hogy 
tudják-e mi a nıszövetség, és azt 
válaszolták, hogy idıs asszonyok 
közössége. Holott a nıszövetség-
ben a gyülekezet minden életkorú 
asszonya meg kellene találja a he-
lyét.  Szeretném, hogy újra lássuk a 
célt, az értelmet, amiért annak ide-
jén létrehozták, és 1990-ben 
újraalakították a nıszövetséget. 
Hiszem, hogy a nıszövetségnek 
fontos szerepe lehet a belmisszió-
ban, fontos mozgatóereje lehet a 
gyülekezetnek. Most azon dolgo-
zunk, hogy egy valódi képet kapjunk 
a kerületi nıszövetség helyzetérıl. 
Feltérképezzük, hogy miként mőkö-
dik, és tulajdonképpen hányan tar-
toznak a nıszövetségbe. Meg sze-
retnénk mindenkit szólítani, hogy 
megtudhassuk, mik a terveik, céljaik, 
elvárásaik, milyen nehézségekkel 
küszködnek, mire lenne szükségük, 
hogy munkájuk erıre kapjon, jobban 
beinduljon. Sok helyen nincs 
szervezett formája a nıszövet-
ségnek, de erre szükség van, hiszen 
csak így lehet tervezni, bekapcso-
lódni az egyházmegyei, egyház-
kerületi nıi munkába. Idén szeret-
nénk egy imádságos könyvet is 
kiadni, tovább szervezni a konferen-
ciákat, találkozókat. Azt tapasztal-
tuk, hogy az asszonyok szeretik 
ezeket.  
         Simon Virág 
  

A nőszövetség gyülekezeteink mozgatóereje lehetne 
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Költözködés után, a maros-
szentgyörgyi lakásban még nem 
került a helyére minden, de Bányai 
Lászlóné Nagy Annamária tisztele-
tes asszony mégis úgy érzi, hogy 
hazatalált, itthon van. 
 

    – A gyerekeink, amikor elıször 
jöttek az új otthonunkba, azt mond-
ták: úgy érzik, hogy hazataláltak. Én 
is így érzem. A papgyerekek mindig 
hontalanok egy kicsit, az enyéim 
Marosvásárhelyen születtek, itt ke-
reszteltük ıket. Bukarestben nıttek 
fel és ott jártak iskolába, késıbb 
Kolozsváron voltak egyetemisták, s 
még nem tudni, hogy merre fognak 
dolgozni. 
    – Hány évet szolgáltatok a buka-
resti református egyházközségben? 
    – Én huszonhetet, a férjem har-
mincat. Neki Bukarest a harmadik 
szolgálati helye volt. Mielıtt megis-
merkedtünk, én a marosvásárhelyi 
Kistemplomnál voltam tisztviselı, az 
ott szerzett tapasztalat jó felkészítı 
volt arra, ami azután következett.  
Még Marosvásárhelyen elvégeztem 
a kántorképzıt, és kántorként szol-
gáltam a bukaresti gyülekezetben.  
    – Milyen volt, abból az erıs  ma-
rosvásárhelyi közösségbıl, amely-
nek aktív tagja voltál, kiszakadni, itt 
hagyni a családod, barátaidat és 
átköltözni a hegyeken túlra?  
    – Olyan volt, mint mikor Isten azt 
mondta Ábrahámnak, hogy „menj ki 
a te rokonságod közül”.  Éreztem, 
hogy Isten a tenyerén hordoz, vezet 
engem, mindez benne van az İ ter-
vében. Idısebb asszonyokhoz jár-
tam látogatni, akik elmondták ké-
sıbb, hogy az Isten meghallgatta az 
imádságaikat, hogy engem odakül-
dött.  
    – Keveset tudunk a Bukarest II. 
magyar református gyülekezetrıl… 
    – Bukarestben két magyar refor-
mátus gyülekezet van. A mi gyüleke-
zetünknek papíron 500 tagja volt, de 
valójában ennél sokkal több magyar 
református él abban az ötszázezer 
lakosú Titan-negyedben, ahol a 
templom van. Reálisan nem lehet 
felmérni, mert az emberek nem je-
lentkeznek be a gyülekezetbe. A 
hívek        90%-nak olyan neve van, 
mint Tănase Magda, Ionescu Mária, 
ezért a tömbházak lakólistájából 
sem lehet kikövetkeztetni, hogy ki a 
magyar. Leginkább temetések alkal-
mával lehet felmérni, hogy kikbıl áll 
a gyülekezet, amikor az ortodox há-
zastárs vagy gyermek református 
szertartást kér. Az idısebbek a két 

világháború között kerültek Buka-
restbe. Késıbb, a 40-es évek végén, 
az Erdélybıl érkezı reggeli vonato-
kat nagy ügyvédi, orvosi családok 
megbízottjai várták, hogy magyar 
lányokat és legényeket fogadjanak 
fel szobalánynak, munkásoknak. 
Szerették az erdélyieket, mert meg-
bízhatók, becsületesek, jó munká-
sok voltak. Aztán az 50-es évek 
nagy építkezései miatt is sok ma-
gyar család telepedet át      
A templomjárók nagyon ragaszkod-
tak hozzánk és a gyülekezethez. Az 

istentiszteleten kívül, havonta egy-
szer-kétszer a nıszövetséggel meg-
látogattuk a Rahova-börtön magyar 
foglyait. Csütörtökön délelıtt biblia-
óránk volt, a híveknek ez volt a meg-
felelı idıpont. A vasárnapi istentisz-
telet után tovább beszélgettünk ká-
vé, tea mellett. A beteglátogatás is 
nagyon áldott tevékenységünk volt. 
A temetések két nyelven folytak. 
Ilyenkor, valamint a kórházlátogatá-
sok alkalmával 3-4 presbiter elkísért 
bennünket, ık énekeltek. Sokat je-
lentett nekünk az az imádkozó kö-
zösség, amelyik mellettünk állt. 
    – Ezek az emberek használják az 
anyanyelvüket? Otthon beszélnek 
magyarul? 
    – Határozottan, igen. A 40-es 
években Bukarestben 3000 gyermek 
tanult magyar iskolákban. Volt refor-
mátus fiú- és leányiskola, illetve ka-
tolikus fiú- és leányiskola is. Jelen-
leg csak az Ady Endre Líceumban 
folyik magyar tannyelvő oktatás, 
ahol ma már az óvodától az érettsé-
giig, összesen százegynéhány gye-
rek tanul csupán. Sajnos, a szülık-

nek nem olyan fontos, hogy magya-
rul tanuljanak a gyerekek. Azok, 
akiknek messze van az iskola, nem 
tudják megoldani minden esetben a 
gyermekek utaztatását, ezért inkább 
a legközelebbi lakótelepi román is-
kolába íratják ıket. A magyarság ott 
is csak úgy tud megmaradni, ha mint 
közösség támogatják egymást. 
    – Milyen volt neked ebben a ro-
mán tengerben élni? 
    – Nem zavart. A gyerekekkel óvo-
dáskortól megkezdtük az utazást, 
egy órát utaztunk az iskoláig, s 
egyet vissza. Soha senki meg nem 
szólított bennünket, hogy magyarul 
beszélünk a metrón, villamoson. 
Sose mondtam a gyermekeimnek, 
hogy vigyázz ne beszélj az anya-
nyelveden. Tudták rólunk, hogy nem 
román ortodoxok vagyunk, ennek 
ellenére, mint Isten szolgáját meg-
becsültek. A gyermekeknek most is 
vannak román barátaik. Amíg a gye-
rekek iskolások voltak, évente egy-
szer tudtunk hazajönni. Honvágyunk 
sem igazán volt, jól éreztük magun-
kat Bukarestben. Egyszer próbál-
koztunk közelebb költözni, végül 
mégis maradtunk. Tudtuk, hogy Is-
ten vezet, minden téren. Nem érez-
tük magunkat elhagyatottnak, egy-
részt azért mert állandóan erdélyi 
vendégeket fogadtunk a  gyülekezeti 
vendégszobákba, másrészt jöttek a 
hírek, mindent tudtunk az otthoni 
dolgokról.  
    – Milyen most nyugdíjasként?                  
    – Egy része lezárult az életem-
nek, de a szolgálatból nem lehet 
nyugdíjba menni. Most beállhatok 
közkatonának. Valaki egyszer meg-
kérdezte, hogy az egyházban vég-
zett szolgálat elég-e, ha csak ennyi 
van, hol marad a sikerélmény?  A 
vendégek után kitakarítani is sikerél-
ménynek számított nekem, akárcsak 
az, amikor kezet foghattam a ma-
gyar államfıvel, kormányfıvel, pro-
tokoll fogadásokon vettem részt. A 
magyar nagykövet a feleségével 
együtt hozzánk járt templomba. Ün-
nepségekre a katolikusok is rend-
szeresen eljöttek hozzánk. Eljövete-
lünkkor, a férjem a katolikus temp-
lomban is kellett búcsú-istenisz-
teletet tartson…  
    Ide úgy jöttem vissza,  a régi is-
merısök úgy fogadtak, mintha so-
sem mentem volna el. Jó itthon len-
ni, mert nagyon sok emberrel egy 
hullámhosszon érzem magam.  
 
     B.M. 

A szolgálatból nem lehet nyugdíjba menni 
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Márták és Máriák (45.) 
 
    Közel egy éve kerültünk férjemmel, mindketten 
lelkészként, a magyarói gyülekezetbe, ahol Isten ke-
gyelmébıl, sokrétő szolgálat várt bennünket. Igaz Vida 
Sándor bibliatudós megállapítása – Istennek ott is ezer 
útja van, ahol mi egyet sem találunk.  Ahhoz, hogy ezt 
megtapasztaljuk figyelni kell az Istentıl érkezı jelekre és 
cselekedni, még akkor is, ha körülöttünk az ellenkezıjét 
mutatja minden. Hála Istennek, ebben a gyülekezetben 
van tennivaló, van igény is rá, így lesz jövendı is. Mint 
bármely gyülekezetben, itt is felvetıdnek kérdések, em-
beri vágyak, vannak tehetséges emberek, mővészetet 
kedvelık, hagyományokat ápolók, hívık és hitetlenek, 
akiknek nagy része borúlátóan tekint a jövı felé. Min 
csodálkozol jobban: a hiten vagy a hitetlenségen? – 
teszi fel a kérdést Vida Sándor. Az Úr mind a kettın 
csodálkozott. A hitetlenségen, mint ami szöges ellentét-
ben áll Isten hőségével és a hiten, amely szembehelyez-
kedik a legkétségbeejtıbb helyzettel is. 
    Mit tehetünk? Szemléljük a reménytelenül menetelık 
hosszú sorát, vagy mindent hálaadással az Isten kezébe 
helyezünk, akinél ott van a magasság, a biztonság, a 
jelen és a dicsıséges jövı. 
    Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára, és ott talál-
tok! – mondja Jézus az elcsüggedt tanítványoknak. 
Milyen jó, hogy Jézus nemcsak azt mondja, hogy vessé-
tek ki a hálót, hanem azt is, hogy hová, mert csak ott 
találtok. Lehetıségek mindig vannak, akár Isten nélkül 
is, viszont látható és tapasztalható áldás, földi és 
mennyei érték csak ott, ahol İ jelen van, s ahol 
engedelmeskednek parancsának.     
    Az optimizmus csak az ábrándozás zsákutcájába 
vezeti az embert. A gyümölcsterméshez a gondviselı 
Istenbe vetett hit kell, mely túlszárnyalja az optimizmust, 
hiszen alapja Krisztus, a Kıszikla. 
    Hasonló gondolatok vezéreltek arra, hogy feltérké-
pezzük új szolgálati helyünk adottságait, kincseit, 
értékeit. Lassan-lassan a csodálkozó tanítványokhoz 
hasonlítunk, látszanak már fáradozásunk elsı 
gyümölcsei. Sokrétő tevékenységünk közé sorolhatjuk 
elsısorban a bibliaórákat: gyülekezeti, ifjúsági és 
nıszövetségi. Ez utóbbi igen áldásos a gyülekezeti 
életben. A bibliatanulmányozás, imádkozás mellett az 
adventi idıben csodálatos ünnepi üdvözlılapokat, asz-
tal- és ajtódíszeket készítettünk. Az asszonyok szívesen 
látogatják az irodalmi kör alkalmait, amelyen már több 
mővet is felolvastunk, közöttük Móricz Zsigmond, Petıfi  
 

 

Sándor, Vörösmarty Mihály, Wass Albert novelláit, ver-
seit. Havi rendszerességgel találkozunk, amikor a 
magyarói iskola magyartanárnıje szakmailag is bevezet 
minket az irodalmi mővek mélységeibe, magasságaiba. 
Nemrég indult a történelmi kör és a hagyományörzı var-
rókör. Felkutattuk az eredeti magyarói mintákat, azokat 
varrjuk. A farsang idején is sok érdekes, múltbeli emlék 
elevendett fel, a zsoltárok és népdalok éneklése mellett.  
Néha megnézünk együtt egy-egy keresztyén filmet, amit 
aztán megbeszélünk, kiértékeljük és levonjuk a tanulsá-
gokat. Ezekkel a tevékenységekkel még mindig nem 
merültek ki a lehetıségeink, foglalkozni szeretnénk a 
fiatal házasokkal és a kisbabás anyukákkal is. Mindeh-
hez egy ember nem elég. Vannak munkatársak, segéd-
eszközök, megfelelı helyiségek, sok érdeklıdı és a 
mindeneket összefogó gondviselı Atyánk. 
    E sokrétő tevékenység célja, hogy a televízió és inter-
net világában, élıvé, személyessé tegyük az emberi 
kapcsolatokat.           
    A tétlenség, a közömbösség, az életuntság, a pesszi-
mizmus, de még az ábrándos optimizmus sem vitt soha 
senkit elıre. Ezért, mint a Görgényi Egyházmegye nı-
szövetségi elnöknıje is, az élı Krisztus szavával buzdí-
tok mindenkit: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára és 
találtok! 
                              Takács Malvin  

Dutka Ákos 

Erdély 
 

Ez itt az ősi balladák világa, 
Mesél az erdő, súg a szűzi csend: 

A székely sors nagy barna szárnyú sasként 
Hegyek felett s a szívekben kereng. 

Megejt a rét, az illatos kaszáló 
Ezer virágból szűrt édes szaga, 

S a naplemente hosszú hamvas árnyán, 
Mintha lidércek fátyla hullámzana. 

Egy régi dal nő új szimfóniává, 
Mesék foszlánya száz húron zenél, 
Erdély dalol felkavart szívemben: 
A balladás, vén, örök titkú Erdély. 

 

A Mária és Márta Magazin elızı szá-
mában megjelent keresztrejtvény 

nyertese Balan Ilona nyárádtıi olva-
sónk könyvjutalomban részesül.  

Gratulálunk minden rejtvényfejtınek! 
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 A kegyelem csillagjegyében 
 
„Uram a te Igéd nekem/ A sötétben szövétnekem,/ Mind 
igazak és ámenek,/ Amik szádból kijöttenek” – írja versé-
ben Lengyel József (1770-1822) református lelkész, ének-
költı. Aki ebben a világosságban jár és İt követi – „övé 
lesz az életnek világossága”. (János 8, 12.) 
    A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, hogy „az 
Úrnak szava szerint cselekedjetek.” (Józsué 8, 8.) 
 
Január 
Valamit tesztek, lélekbıl 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.) 
 
Február  
Annakokáért menthetetlen vagy oh ember, bárki légy, aki 
ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; 
mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz. (Róma 2, 1.) 
 
Március 
Mert amint bıséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseibıl, 
úgy bıséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által.  
(II. Korinthus 1, 5.) 
 
Április 
Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és ke-
gyelmét nem vonta meg tılem. (Zsoltár 66, 20.) 
 
Május 
Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, 
mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha meg-
avul, és lakosai hasonlóképp elvesznek; de szabadításom 
örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.  
(Ézsaiás 51, 6.) 
 
Június 
Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által; és ez nem tıletek 
van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekbıl, hogy senki ne 
kérkedjék. (Efézus 2, 8-9.) 
 
Július 
Valakinek sokat adtak, sokat követelnek tıle; és akire sokat 
bíztak, többet kívánnak tıle. (Lukács 12, 48.) 
 
Augusztus 
Ne keményítsd meg a te szívedet, be se zárjad kezedet a te 
szegény atyádfia elıtt. (V. Mózes 15, 7.) 
 
Szeptember 
Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. 
(Zsidók 10, 35.) 
 
Október 
Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor vele-
tek lesz az Úr, a Seregek Istene. (Ámos 5, 14.) 
 
November 
Engem pedig ismersz te, Uram! látsz engem, és megvizsgáltad 
irántad való érzésemet. (Jeremiás 12, 3.) 
 
December 
Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az 
Úr te tıled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az 
irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.  
(Mikeás 6, 8.) 

* Január 18-án a marosvásárhelyi Kistemplom 
gyülekezeti házában került sor a proMissio Egye-
sület által támogatott adventi fogalmazás- és 
rajzverseny díjkiosztó ünnepségére. A pályázatra 
162 munka érkezett. Ezek értékelése évfolya-
monként történt, a díjazott tanulók oklevelet és 
jutalomkönyvet kaptak, a többiek pedig részvételi 
emléklapot. A rendezvényt szeretetvendégség 
zárta. 
* Február 14-én Kató Béla püspök fogadta az 
egyházkerületi nıszövetség elnökségét. Borsos 
Melinda elnök, Molnár Helén alelnök és Tatár 
Anna titkár beszámolt a nıszövetség eddigi tevé-
kenységérıl, céljairól, terveirıl.  A püspök támo-
gatásáról biztosította a nıszövetséget. 
* Február 28-án Mezıkölpény volt házigazdája a 
Maros-Mezıségi Egyházmegye nıszövetségi 
konferenciájának. Szántó Tünde lelkésznı szol-
gálata után, a konferencia budapesti vendégelı-
adója dr. Komlósi Piroska családterapeuta Nı-
nek lenni ajándék címmel tartott elıadást. A ta-
lálkozót vacsora és citeramuzsika zárta. 
* Minden év márciusának elsı péntekjén világ-
szerte megtartják az Ökuménikus Világimanapot. 
A szervezésben egyre többen vesznek részt és a 
befolyt adományokból elmaradott térségek asz-
szonyainak életét, gyermekek iskoláztatását se-
gítik, éhezıknek küldenek élelmiszert, ivóvizet. 
Az idei programot franciaországi keresztyén nık 
állították össze. A környékünkön is népszerő 
imanapot több helyen magtartották – Marosvá-
sárhely-Vártemplom, Káposztásszentmiklós, 
Maroskeresztúr, Marosludas voltak a rendezvény 
házigazdái, ahová a vonzáskörzetükben levı 
gyülekezetek asszonyai összegyőltek. 
* Március 3-án konferenciával egybekötött ima-
napi alkalmat szervezett a Küküllıi Református 
Egyházmegye nıszövetsége Nyárádszeredában, 
amelyen Borsos Melinda egyházkerületi elnök 
Közösség – közös ég címmel tartott elıadást.  
* Az egyházkerületi nıszövetség számadói köz-
győlésére került sor március 8-án, a marosvásár-
helyi Kistemplomban. Igét hirdetetett Szegedi 
László generális direktor. Ezt követte az elmúlt 
év tevékenységérıl szóló beszámoló, illetve az 
idei programtervezet elkészítése.  

* Maroskeresztúr látja vendégül a Görgényi, 
Küküllıi, Marosi és Maros-Mezıségi egyházme-
gyék közös régiós konferenciáját április 20-án. A 
konferencia vendége Molnárné dr. Tóth Ágnes, a 
kübekházi polgármester felesége. Minden asz-
szonytestvérünket szeretettel várják. 

   HÍREK  
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Kedves gyermekek! 
 
A szél egy olyan természeti 
jelenség, amely nem látha-
tó. Ilyenkor tavasszal szele-
sebb az idı, s bizony szo-
rosra kell gombolni a kabá-
tot, hogy meg ne fázzunk. A 
Biblia azt írja róla, hogy 
„arra fúj, amerre akar; hal-
lod a zúgását, de nem tu-
dod, honnan jön, és hova 
megy” (Ján 3, 8). 
A szél maga nem látható, 
de a munkája annál inkább. 
Összeborzolja a hajunkat, 
kiszárítja a bırünket, sze-
münkbe hordja az utca po-
rát, kicsavarja kezünkbıl az 
esernyıt… 
Lehet azonban kevésbé 
bosszantó, sıt gyönyörköd-
hettek is a szél erejében, ha 
okosan kihasználjátok. Biz-
tosan akad otthon egy üres  

 
üdítıs palack, amelybıl könnyen 
készíthettek     szélforgót. 
Legegyszerőbb, ha színes mő-
anyag ragasztószalaggal körbera-
gasztotok egy 2,5 literes üres pa-
lackot úgy, hogy három egyforma 
szélességő sáv keletkezzen. Az 
így létrejött három sávban, egy-
mástól egyenlı távolságra elhe-
lyezkedı, oldalra fektetett U bető-
ket rajzoltok, majd egy hegyes, jól 
vágó kisollóval a felrajzol U betők 
mentén a palack oldalát kivágjátok.  
Ezután kinyitogatjátok az ablako-
kat, és kedvetek szerint színes pa-
pírral, vagy színes mőanyag ra-
gasztószalaggal dekoráljátok. 
A palack alját középen kifúrva, egy 
pálcára tőzitek, és erkélyre, kis-
kertbe helyezitek. 

 

A jó pásztor  elve-
szett juhát sze-
retné megkeresni 

és hazavinni. 
 

Adjatok neki ötle-
tet, hogy melyik 
úton találhatná 
meg. Útközben 

színezzétek ki az 
állatokat. 
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Erdélyi csorba  
 

Hozzávalók: fél kiló marhahús (lehet sertéslapocka, 
vagy húsgombóc is), 2-3 db sárgarépa, 2 db petrezse-
lyemgyökér, 1 kisebb zellergyökér, zellerlevél, lestyán, 1 
kisebb karalábé, 1 hagyma, 2 kisebb krumpli és/vagy 
egy marék rizs. 
Elkészítés: A marhahúst kockára vágjuk, és kevés ola-
jon kissé megpirítjuk, majd pároljuk (a habját idınként 
leszedjük). Amikor szinte megfıtt a hús, felöntjük vízzel 
és hozzáadjuk a kockákra vágott zöldségeket, felaprított 
zeller és lestyán levelet. Együtt fızzük tovább. Ha nem 
elég sőrő a leves, adhatunk hozzá 2 közepes kockára 
vágott krumplit vagy egy marék rizst. Amikor minden 
megfıtt, hozzáadunk egy kis doboz paradicsompürét.  
Ezt a levest korpaciberével szokták savanyítani.          
Akinek nincs ilyen, az megteheti citromlével vagy tárko-
nyos borecettel. 
 
Korpacibere – Borscs  
 

Hozzávalók: 25 deka búzakorpa, 10-15 deka kukorica-
liszt, 1 szelet barna kenyér, 2-3 citromkarika. 
Elkészítés: Keverjük össze a 25 deka búzakorpát és a 
10-15 deka kukoricalisztet egy nagy befıttesüvegben. 
Dobjunk rá 1 szelet kenyeret, 2-3 citromkarikát, és önt-
sük fel 2 liter forró vízzel. Kavarjuk jól össze és fedjük le. 
Meleg helyen álljon, többször is kavargassuk meg és 
naponta szedjük le róla a habot. A harmadik napra fino-
man megsavanyodik. Szőrjük le, néhány napig hideg 
helyen tároljuk. Utána használjuk. Nem lehet hosszú 
ideig tárolni, mert megromlik. 
 
Csirkepaprikás galuskával 
 

Hozzávalók 4 személyre: 2 kisebb, vagy 1 nagyobb csir-
ke, 1 nagy fej hagyma, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 2 

evıkanál olaj vagy zsír, 1 kávéskanál enyhén csípıs 
pirospaprika, 4 dl tejföl. A galuskához: 1 tojás, 2-3 dl tej, 
1 csapott mokkáskanál só, 25 dkg liszt, 3 dkg  sütımar-
garin . 
Elkészítés: A csirkét gondosan megtisztítjuk, kisebb da-
rabokra vágjuk. A hagymát meghámozzuk, és finomra 
aprítjuk. A paprikát elnegyedeljük, a paradicsomot meg-
hámozzuk és felkockázzuk. A zsiradékot felforrósítjuk, 
rádobjuk a hagymát, 1 percig pirítjuk (ne kapjon színt!), 
majd fedı alatt, mérsékelt tőzön puhára pároljuk. Lehúz-
zuk az edényt a tőzrıl, a hagymához keverjük a piros-
paprikát, felöntjük 1 dl vízzel, megsózzuk, visszatesszük 
a tőzre, és 2-3 percig forraljuk. Beletesszük a csirkehúst, 
hozzáadjuk a zöldpaprikát és a paradicsomot, majd fedı 
alatt, lassú tőzön, puhára pároljuk. Ha elfıne a leve, na-
gyon kevés vízzel pótoljuk, mert akkor az igazi, ha a 
csirke a saját levében fı meg. Eltávolítjuk az ételbıl a 
zöldpaprikát, és rövid lére beforraljuk. Hozzáadjuk a tej-
fölt (nem kevergetjük, csak rázogatjuk a lábast, nehogy 
összetörjön a hús!), és 4-5 percig lassú tőzön forraljuk, 
melegen tartjuk. A galuskához felforralunk 3 liter vizet, 1 
evıkanál sóval ízesítjük. Amíg a víz felforr, a tojást elke-
verjük 1 dl tejjel és a sóval, majd a liszthez öntjük, ösz-
szekeverjük, és még annyi tejet adunk hozzá, hogy ne-
hezen elcsöppenı, egészen lágy-ragacsos masszát 
kapjunk. Pihentetés nélkül, kisebb adagokban lyukacsos 
galuskaszaggatóba szedjük, és gyors mozdulatokkal 
beleszaggatjuk a forrdogáló vízbe. Amint a galuskák 
feljönnek a víz színére, szitakanállal kiszedjük, forró víz-
zel leöblítjük, és mélyebb tálba csúsztatjuk. A vajat/
margarint felforrósítjuk, a galuskára locsoljuk, és lazán 
összekeverjük. A húsdarabokat elımelegített, mélyebb 
tálba szedjük, ráöntjük a mártást, tetejüket a maradék 1 
dl tejföllel (uborka-, zöldpaprika- és/vagy paradicsom-
szeletekkel) és néhány levélke petrezselyemmel díszít-
jük. A galuskát külön tálban kínáljuk mellé. Fejes saláta 
illik hozzá. 

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

Köszönjük, 
mindazoknak, akik 2012-ben a proMissio Egyesületnek 
utalták át jövedelemadójuk 2%-át, s így összesen mint-

egy 383 lejjel támogatták szolgálatunkat. 
Isten áldja meg életüket! 

 

Kérjük,  
hogy 2013-ban is adója 2%-val támogassa 
a Mária és Márta Magazint megjelentetı 

 és különbözı egyházi programokat szervezı 

   proMissio Egyesületet! 
 

   Romániában is lehetıség van arra, hogy a munkavi-
szonyban levı állampolgárok a jövedelemadójuk 2%-
val szabadon rendelkezzenek. Az adófizetı ezt az 
összeget már befizette az államnak, – önmaga szá-
mára nem igényelheti vissza – de kiválaszthat egy 
alapítványt, egyesületet, szervezetet, gyülekezetet, 
amelyet szívesen segítene ezzel a pénzzel. 
   Egy őrlapot (Cerere 230) kell kitölteni. Az őrlapba a 
személyes adatokon kívül a proMissio Egyesület ada-
tait kell beírni. (Asociatia Promissio, C.I.F. 21616888, 

bankszámla: RO76 BTRL 0270 1205 D739 32XX), az 
átutalásra kerülı pénz összegét a pénzügyi hivatalban 
vezetik rá. 
   Ha Önnek nincs lehetısége jövedelemadója 2%-val 
támogatni a proMissio Egyesületet, akkor kérje meg erre 
munkaviszonyban álló családtagjait, barátait, ismerıseit. 
   A kitöltött őrlapot le lehet adni személyesen is a pénz-
ügyi igazgatóságon, vagy a lelkipásztor által elküldheti a 
Marosi Református Egyházmegye titkárságára, és mi 
elvisszük az illetékes hivatalba. 
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Radnóti Miklós 

Nem tudhatom... 
 

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,  
nekem szülıhazám itt e lángoktól ölelt  

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.  
Belıle nıttem én, mint fatörzsbıl gyönge ága  
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.  
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel  

egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,  
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,  

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon  
a házfalakról csorgó, vöröslı fájdalom.  

Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,  
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,  

annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,  
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,  

az gyárat lát a látcsın és szántóföldeket,  
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,  

erdıt, füttyös gyümölcsöst, szöllıt és sírokat,  
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,  

s mi föntrıl pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,  
az bakterház s a bakter elıtte áll s üzen,  
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,  

s a gyárak udvarában komondor hempereg;  
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,  

a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,  
s az iskolába menvén, a járda peremén,  

hogy ne feleljek aznap, egy kıre léptem én,  
ím itt e kı, de föntrıl e kı se látható,  

nincs mőszer, mellyel mindez jól megmutatható.  
 

Hisz bőnösök vagyunk mi, akár a többi nép,  
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,  

de élnek dolgozók itt, költık is bőntelen,  
és csecsszopók, akikben megnı az értelem,  
világít bennük, ırzik, sötét pincékbe bújva,  
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,  

s fojtott szavunkra majdan friss szóval ık felelnek.  
 

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg. 


