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  Az elveszettet megkeresni 
 

Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. 
(Lukács 19, 10.) 

     
    Az Úr Jézus gyakran használt a mindennapi életbıl vett képeket és hasonlatokat azért, hogy 
személyének titkát, isteni küldetésének és hozzánk való jövetelének célját szemléletessé tegye és 
megértesse. Mindegyik kép és hasonlat megváltó munkája felmérhetetlen gazdagságának egy-
egy jellemzı vonását mutatja fel elıttünk, és hozza közelebb a szívünkhöz. 
    Az ı embert keresı szeretetének megragadó voltát mutatja az elveszett juhról és az elgurult 
drakhmáról szóló példázat, mely szívet-lelket megindító melegséggel érzékelteti azt a féltı szere-
tetet, amit Isten érez a legkisebbnek és legjelentéktelenebbnek látszó ember iránt is. Mindkét pél-
dázat egyenesen azt mutatja és arról gyız meg, hogy Isten elıtt nincs jelentéktelen ember, nincs 
egyetlen lélek sem, akirıl ı lemondana. Az ı atyai szívének az egész világ szegényebb, árvább 
és szomorúbb lenne, ha csak egyetlen lélek is elveszne, ha egyetlen élet is elromlana, ha egyet-
len szív is kietlenné és sötétté válnék benne. Mert Isten mérlegén egyetlen ember is többet nyom 
és többet ér, mint az egész világ. És ez nem álmodozás és nem ábrándkép! Ez olyan igaz, amit 
maga az Úr Jézus jelentett ki és hitelesít örök idıkre szóló érvényességőnek: „Mit használ az em-
bernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall?" (Máté 16, 26.) Egyetlen kárba 
veszett lélek több, mint az egész világ! Ez az Isten értékítélete az ember felıl! És mi csak ennek 
az értékítéletnek az alapján érthetjük meg igazán, egész mélységében az örvendetes üzenetet: 
Úgy szerette Isten e világot, hogy az ı egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ı benne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3, 16.) 
    Isten számára nem mindegy, hogy megvannak-e a lelkek mind, akiket az ı szeretete számon 
tart, nem hiányzik-e belılük csak egyetlenegy is! Mert ı nem tud beletörıdni abba, hogy marad 
még bıven a több milliárd emberbıl, ha netán egynéhány elvész is belıle. Neki egytıl egyig vala-
mennyi egyaránt fontos és drága, bárhol él is a földön, bármilyen a testszíne vagy az anyanyelve. 
    Ennek a féltın szeretı isteni szeretetnek a világosságában próbáljuk most megérteni és a szí-
vünkhöz egészen közel engedni az Igét: azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtart-
sa, ami elveszett. 
    Talán emlékezünk még rá, hogy mekkora riadalmat okozott annak idején a hír, a párizsi 
Louvre-ból eltőnt a világhírő Mona Lisa-kép. Szinte az egész emberiség átremegett a hír hallatá-
ra, s mindenki úgy érezte, hogy itt valami olyan történt, ami által szegényebb lett az egész világ. 
Pedig csak egy festmény veszett el! 
    Mit gondolsz, nem jelent-e sokszorta nagyobb és mélyebb fájdalmat Istennek és az ı megvál-
tottainak az, ha egyetlen emberi lélek is elvész? 
    Ám a híres párizsi kép nem veszett el. Valamelyik régiségkereskedınél, boltjának eldugott zu-
gában mosolygott tovább rejtelmes szépséggel, míglen a keresésére indult mőértık végre megta-
lálták. 
    És most gondold el egy pillanatra: az élet rejtelmes és sötét zegzugaiban mennyi, de mennyi 
drága lélek kallódhat így, nem mosolyogva, hanem sírva, árván és szomorúan, várva, hogy valaki 
megkeresse és szívhez szóló gyöngédséggel és melegséggel megszólítsa! Az egyház az elve-
szett, de már megtalált lelkek közössége! Ennek a lelki közösségnek az a feladata, hogy elhirdes-
se és megtalált voltával odaélje a világ elé az örömhírt: Emberek! Senkinek nem kell elveszettként 
maradnia! Egyetlen egy léleknek sem kell az elveszettség árvaságában és szomorúságában 
szenvednie, mert az Úr Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett! En-

gedd, hogy téged is megtaláljon és megtartson! 
    Örök szeretettel hív, vár és keres, hogy megáldjon, meggyógyítson 
és megvigasztaljon téged. Tiszta szeretettel hív és keres, önzetlenül 
és csak érted, magadért. Megbocsátó szeretettel hív, kérlelı szóval: 

ha bőnösen, ha betegen, ha csonkán is, ha bénán, ha összetörten, 
ha halálra sebzetten is – csak jöjj és engedd szeretni magadat! 
Fájdalmas szeretettel hív és keres, a nevedet emlegetve, mert 
nem akarja, hogy elveszett maradj, hogy ne légy az övé! Halálos 
szeretettel hív és keres, mellyel mindent megtett és odaadott már 

éretted, hogy te is ott légy a megváltottak, a megtaláltak és megtar-
tottak között, akik a hála örömével mondják tovább a hívást má-

soknak is! 
    Nincs nagyobb és fontosabb ügye az életnek, mint az, hogy 

a bőn miatt elveszettek engedjék megtalálni magukat! 
    Lehet, hogy nagy távolság, mely elválaszt tıle, lehet, hogy 
sőrő a sötétség, melyben bujkálsz elıle, lehet, hogy nagy az 
árvaság, a gond, a teher, a kereszt – és ı mégis azt mondja 
neked: siess, hogy megtalálhassalak! Siess, hogy örökre az 
enyém lehess! Ámen. 
                 Bakos Lajos 
 

Visky S. Béla 
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Galambodi harangláb — Debreczeni László rajza 
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Híjával találtatva 

    Pusztulunk.  
    Ezzel az egyszavas mondattal kezdıdik Földes Ká-
roly, mezıújlaki lelkipásztor 1934-es keltezéső, fájdal-
mas hangvételő írása, melyben a mezıségi „árva, elha-
gyott, örvényben vergıdı testvéreink” nyomorúságára 
hívta fel a figyelmet. A pusztuló szórványokból felhang-
zó jajszó hatására évtizedeken át sok szív és lelkiisme-
ret dobbant meg, ám a többségi nemzetbe való beolva-
dást, és az egyre fogyatkozó, elnéptelenedı gyülekeze-
tek kihalását nem sikerült megakadályozni. Ellenkezı-
leg: míg a harmincas években háromszázezerre, az ez-
redfordulón már félmilliónyira becsülték a hátrányos 
nyelvi, vallási és etnikai környezetben élı romániai ma-
gyarok számát.  
    A kitelepedés és a természetes szaporulat csökkené-
se továbbra is a szórványok kialakulásának elsıdleges 
okai. Az országhatárok megnyitása után, a jobb életkö-
rülmények iránti vágyakozás miatt folyamatossá vált a 
kivándorlás. Az itthon maradók, szintén egy kényelme-
sebb és gondtalanabb élet reményében, csupán egy-két 
utód felnevelését vállalják. Az anyagi jólétre törekedve 
válnak egy ritkuló, saját magát felszámoló közösség tag-
jaivá. Akik azt hiszik, hogy önmagukért élve boldogab-
bak lehetnek, mint másokért fáradozva, azok saját ma-
gukat csapják be. A veszteség többszörös: nemzeti kö-
zösségünk és egyháztagjaink száma is egyre fogyatko-
zik. Az egykori szórványgondok ma már a tömbben élık 
körében is egyre gyakrabban jelentkeznek.      
    A 92 család lelki gondozásáért felelıs mezıségi lelki-
pásztor nyolcvan évvel ezelıtt, szőkös anyagi lehetısé-
gei ellenére, lovat vásárolt, hogy a nyolc településen élı, 
rá bízott híveit látogathassa. A nyomorúságos körülmé-
nyek közt munkálkodó elıd példája megszégyeníti az 
utódokat. Az összkomfortos parókiát biztosító és anyagi 
terheket viselı gyülekezet látogatásáért és lelki gondo-
zásáért hány lelkipásztor érez ma ilyen felelısséget és 
hoz ehhez fogható áldozatot? A telefon, számítógép és 
internetkapcsolat elterjedése megkönnyíti és kiegészíti a 
kapcsolattartás lehetıségeit. Ezekkel élni kell a lelki-
pásztori munka során is. Vannak méltányolandó próbál-
kozások: gyülekezeti honlapok, melyek a közösség és 
templom bemutatásán túl, írott vagy hangfelvétel formá-
jában letölthetı igehirdetéseket is kínálnak. A honlapok, 
közösségi oldalak és levelezı listák létrehozása azon-
ban csupán keretet biztosítanak ahhoz, hogy gyülekeze-
te tagjait ez úton is felkeresse, megszólítsa a lelkipász-
tor. Ezt a keretet rendszeresen – akár naponta –, sze-
mélyre szóló tartalommal kell megtölteni. Aki már levele-
zett, fényképet küldött, újságot olvasott vagy filmet né-
zett az interneten, az ne legyen rest szolgálata terén is 
élni a kézenfekvı lehetıségekkel! Földes Károly kijelen-
tése, mely szerint a lelkész csak akkor tud eredményt 
elérni, ha különb, mint a más egyházhoz tartozó kollégá-
ja, nem csak a szórványban szolgálók tekintetében 
helytálló.  
    A pusztulással és beolvadással fenyegetett közösség 
megmaradásáról abban az esetben beszélhetünk, ha 
annak tagjai is arra törekednek, hogy különbek legye-
nek, mint a más egyházhoz, vagy más nemzethez tarto-
zó társaik. Ha az anyagi javak szerzésénél fontosabbá 
válik a lelki gyarapodás és a szellemi örökség megırzé-
se, ha az egyéni érdekeket fölülmúlja a csoportérdek, 
akkor nem reménytelen a helyzet.  

                                                Bustya Sándor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A marosszentimrei  
templomban 

 

Fejünkre por hull, régi vakolat, 
így énekeljük a drága Siont; 
egér futkározik a pad alatt, 

s odvából egy-egy vén kuvik kiront. 
Tízen vagyunk: ez a gyülekezet, 

a tizenegyedik maga a pap, 
de énekelünk mi százak helyett, 
hogy hull belé a por s a vakolat, 

a hiuban a denevér riad, 
s egy-egy szuvas gerenda meglazul: 

tizenegyedikünk az árva pap, 
tizenkettedikünk maga az Úr. 

Így énekelünk mi, pár megmaradt, 
,,azt bünteti, kit szeret az Úr", 
s velünk dalolnak a padló alatt, 

kiket kiirtott az idő gazul. 
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    Aranka és Edith lázban égtek a 
lelkészi kurzus elıkészületei miatt. 
Nyolc pap jelentette be jövetelét, s 
ıt papné is. (…) 
    A falu tele lett izgalommal, mert 
ilyen dolog nem történt itt  soha. 
Három napig fog tartani, ahogy a 
tiszteletes úr kihirdette a  templomban, s minden reggel 
és este más-más  lelkész tart istentiszteletet. Csak attól 
félnek némely öregebb gazdák, hogy ekkora pap-
csıdület valószínőleg esıt hoz, ha ugyan nem jeget, 
holott száraz idı kéne, mert szénagyőjtés  ideje van. 
Mások úgy vélekednek, kocsmai elmélkedések közben, 
hogy alighanem valami nagy baj  történhetik künn a 
világban, hogy ezek a papok három napig akarnak 
tanakodni. Vannak rosszakaratúak is, akik azt rebes-
getik, hogy új terheket akarnak kitalálni, amit a nép 
nyakába rójjanak, mert a pap zsákja tudvalevıleg fene-
ketlen. A vitában mégis a presbiterek gyıznek, erısen 
állítván, hogy a papok tanulni jınek a mi tiszteletes 
urunktól, mert ha a  legfiatalabb is közöttük, a tudo-
mánya olyan, mint a tenger, s a papok úgy néznek reá, 
mintha máris püspökük lenne. Ez tetszik a falunak, 
büszkén felvetik rá a fejüket, s megállapítják, hogy 
Virágos a legkülönb eklézsia  a Mezıségen. (…) 
    A  kurzusra mindenki eljött, aki ígérkezett. (…) 
    A megnyitót László tartotta. Üdvözölve a megjelen-
teket, fölvetette a kérdést, hogy vajon a jelen pillanatok 
alkalmasak-e a késıbbi teendık feletti elmélkedésre, 
hogy az égı házban lehet és szükséges-e a jövendı 
feladatait fontolgatni! Igen, felelt reá, mert egy olthatat-
lan erıs meggyızıdés késztet erre, az a hit, hogy ezt a 
földet, amellyel életünk és hivatásunk elválhatatlanul 
összeforrott, az Isten meghagyja nekünk. Akkor pedig 
missziónk van itt,  amelyre rákészülni most van a leg-
fıbb ideje. Ha Ezékiel próféta a fogságban is a feldúlt 
távoli templom  helyreállításáról szıtte álmait, nekünk, 

akiknek még a talpunk alatt van a 
mi földünk, nemde százszorta in-
kább kell törıdnünk a mi Sionunk 
helyreállításával? Elıttünk egy nagy 
belsı reformáció áll, mellyel a 
fölzaklatott, árkából kivetett életet 
kell visszatérítsük a gyógyulás, a 

békesség, a szeretet medrébe! (…) 
    – Csak buzgó, öntudatos gyülekezetek tehetik élıvé 
az anyaszentegyházat – jelentette ki László. – Nem 
elégedhetünk meg azzal, hogy a háború után reánk, 
mint szegény megfogyatkozott egyházra, néma tengı-
dés várjon, hogy örüljünk, ha éppen élhetünk. Talán 
vannak akik úgy gondolkoznak, hogy körülményeink 
között hagyjunk fel a messzemenı tervekkel, a nagy 
álmokkal, az oknélküli erılködéssel, vonuljunk vissza 
csendes romjaink közé és vegetáljunk jelentıség nélkül, 
amíg lehet! (…) 
    – Én azonban azt felelem erre – mondta László –: 
soha! Egyszer már efféle feleletet adott a jövendı 
kérdésére az egyház, a fegyvertelen elnyomatás ólom-
súlya alatt, s még ma is ennek a következményeit, halá-
los igézetét hordozzuk. Nem egyezhetünk bele a saját 
halálunkba. Reánk óriási feladatok, végtelen jelentıségő 
hivatás vár. Nem csak az, hogy sebeket kell kötözni és 
romokat kell újjáépíteni,hanem új népet kell nevelnünk a 
Krisztus számára! (…) 
    – Megmondom azt is, (…) hogy mit kell tennünk. A 
nép között kell erıs, viruló gyülekezeti életet terem-
tenünk, melynek keretében az itthonmaradottak, a harc-
térrıl hazajövık és rokkantak egyaránt helyet találjanak, 
hozzájuk illı munkát és feladatokat. Nemes gyüleke-
zeteket kell  tisztítanunk a mostaniakból, hogy a szám-
ban való megfogyatkozást erkölcsi súllyal töltsük ki. Aki 
ennél kevesebbet akar, kétszeresen áruló: hazaáruló és 
a Krisztus árulója!  
    Az  utolsó szavakat már kiáltotta. Erre a kiáltásra 

néma  csend válaszolt. A 
hallgatókban bennerekedt 
a szó, megrendülve néztek 
reá. Kemény beszédek 
ezek, kicsoda hallgathatja 
ezeket?...  
    – Kedves  testvéreim – 
szállt le László a hangjával, 
egyszerre szelíden, me-
legen szólva a szívükhöz. 
– (…) Van egy erı, amely-
et a mi egyházunk elejtett, 
nem gyakorolt, nem he-
lyezett a legelsı sorba. Mi 
itt a Mezıségen, kicsi  fa-
lukban, kivetve a világból, 
tele nélkülözéssel, árván, 
elhagyatva, a lelki elsüly-
lyedés ezer kísértése 
között, az élet durva ütései 
alatt, csalódva önmagunk-
ban és híveinkben, olyanok 
vagyunk, mint a tévedezı 
gyermekek, akik nem  tud-
ják, hogy varázsvesszı 
van a kezükben, melynek 

Makkai Sándor 

Holttenger 
(regényrészlet) 

                                 Barcsay Jenı rajza  
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érintésére megnyílik a boldogság kastélyának kapuja. 
Ez a varázsvesszı a mi barátságunk, az egymás iránti 
szolgatársi és emberi szeretetünk. Miért vagyunk letört, 
szomorú emberek, miért sóvárgunk el a falunktól, a 
városi élet külsıségei után epekedve, miért nem bízunk 
a népben, miért tartjuk azt,  hogy a paraszt komisz, 
miért tudjuk csak dorgálni a bőnt és nem gyógyítani, 
miért csüggedtek, fáradtak a mi asszonyaink, miért néz-
nek reánk úgy az itteni urak, mint csupán ivópajtásnak 
alkalmas emberekre, s nem lelki vezérekre?... Szétné-
zett, elnémulva.  
    A fejek mind lehajoltak. Ezek a szavak itt is, ott is 
nyílként találtak. Igen, ilyenek voltak ık: belefáradva a 
küzdelembe, megkeseredve a szegénységben, áhítozva 
a város után,  kiábrándulva a népbıl, csak a rosszat 
látva, s a feledést borban, kártyában vagy a paraszti 
gazdálkodás közönséges teendıiben keresve.  
    – Pedig mi nem  ilyenek vagyunk, a lelkünk szerint,  
igazán – végezte be László. – Ez csak addig van így, 
amíg  külön-külön viaskodunk az élettel, a kísértésekkel, 
a világgal. De ha egyszer összefogunk, mint barátok, 
kicseréljük a gondolatainkat, megismerve a bajokat, 
közösen  igyekszünk egymáson és híveinken segíteni, 
mi, akik egy lelki anya tejét szoptuk, egymás között ke-
ressük lelki felüdülésünket, szórakozásunkat, örömein-
ket is: ebben a baráti szövetségben adatik nekünk a ke-
gyelem, hogy újjá  legyünk mi magunk is és újjá teremt-
sük gyülekezeteinket. (…) 
    A beszédnek nagy és ıszinte hatása volt. Mind odafu-

tottak Lászlóhoz, szorongatták a kezét, aztán mintha 
csak most  ismernének egymásra, paroláztak, ölelkez-
tek. (…) A kurzus bensıséges baráti hangulatban folyt 
le. Sok szép és nagy kérdés került szınyegre, amit ed-
dig ott hordoztak a lelkükben, mint fel-felcsillanó lehetı-
séget, de aztán csüggedt kézlegyintéssel engedtek 
ismét eltőnni, mint hiú ábrándokat. Az ifjú nemzedék 
nevelése, az elkallódásra ítélt fiatal paraszttehetségek 
kiemelése, taníttatása, segélyezése, az egyházközsé-
gek történetének, állapotának számbavétele, a gyüleke-
zetek között rendezendı látogatások, a lelkipásztorok 
életének elmélyítése, baráti találkozások, az egymáson 
való anyagi és lelki segítség módjai: mind olyan kézzel-
foghatókká, természetesekké és könnyen megvalósít-
hatókká bomlottak ki a szemük elıtt. (…) 
    Amitıl László legjobban félt, az sikerült legszebben. 
(…) 
    A papnéknak külön megbeszélésük is volt Arankánál. 
(…) Miben segíthetnek férjeiknek az egyházi munká-
ban? (…) Hogy lehetne megtanítani elıbb a gyerme-
keket, aztán az ifjúságot, aztán mind a híveket szépen 
énekelni? (…) Hogy  lehetne fölvenni a szegények, be-
tegek és árvák gondját? (…) 
    Az ebédek és fıleg a vacsorák testvéri vidám hangu-
latban teltek el, s az egészet bekoronázta a gyönyörő 
majális, amit az erdı tisztásán rendeztek meg. (…) 
    Másnap a kurzus is nagy ölelkezésekkel, búcsú-
csókokkal, a minél hamarabbi megismétlés ígéretével 
oszlott szét. 

Bodolai Gyöngyi 

Táltos erı 
riportok a magyar szórványról 
 
    A Földes Károly-díjas Bodolai  Gyöngyi,  jól  képzett  újságíróként  szín-
vonalas  riportokban  örökítette  meg  a sorvadó  erdélyi  régióban, fıleg  a  
Mezıségen  élı  magyar  reformátusok  vallásos  életét,  iskolába  kapasz-
kodók  anyanyelv megtartó  küzdelmét,  és  óvta  meg  a  feledés  homályától  
megpróbált  népünkért  küldetést  végzı emberek  neveit:  Hermann  János  
nagysármási,  Zöld  György  mezıköbölkúti,  Zoltán  János mezıbodoni  lel-
kipásztorok,  vagy  Kövesdi  Kiss  Ferenc  vártemplomi  presbiter,  a göci  
Szabó István  példamutató  kitartását.  A  mezıségi  szórványokról  írt  ripor-
tok,  akár  egy  fotómővész felvételei,  egy  már  elmúlt  idı,  letőnt  kor  
megörökítése.  İ  még  kifaggatta  a  Mezıség prófétájának  nevezett  nagy-
sármási  lelkipásztort,  Hermann  Jánost,  és  legközvetlenebb útitársa,  mun-
katársa  volt  a Mezıség  apostolának  titulált  Kövesdi Kiss Ferencnek. 
    Mint  ifjú  szerelmes,  úgy  meséli  a  mezıségi  élményeket:  a  vendégmarasztaló  mezıségi sáros  utakon  való  
autózást,  a  késı  éjszakai  hazajöveteleket,  de legnagyobb  érzelemmel  a  két lélekre  apadt  Göcrıl  ír  és  be-
szél,  ahol  legalább  ötvenszer  megfordult.  
    A  kolozsvári  Világhírnév Kiadónál,  a  Fehér  Holló  sorozatban 2012-ben  megjelent,  magyar  szórványokról  írt  
könyvbıl,  hadd,  álljon itt egy idézet:  A  „suvadásos” sebektıl  tarkított  csupasz  dombok,  a  jobbágyi  „esetlen-
ségben”  épült  falvak  láttán,  a színtelenné  vált  nyelv  „diribdarabjai”  után  kapdosva  el  is  tőnıdhet  az  alkalmi  
látogató: honnan  ered  e  táj  megmagyarázhatatlan  vonzereje,  amellyel  néhány  embert  a  múltban  és  ma is  
megbabonázott.  Akik  különös,  konok  szeretettel  ragaszkodnak  a Mezıséghez, mint  kevésbé szép,  kevésbé  
ügyes,  kicsit  fogyatékos  gyermekéhez  a  szülı.  
                                                                                                                                Ötvös József 

Olvasó 
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Mert nekünk ott van az otthonunk,/ Ahol gyermekként 
játszottunk./ Apánk az ajtóban állt, anyánk étellel 
várt,/ Ahol ébren is álmodtunk.// Ahol a harangok hangja 
szállt,/ Ahol nagyapánk háza állt./ Ahol szó volt a szó, 
hol a rossz is túl jó,/ Ez az egy út, mi járható!  
         (Ismerıs Arcok) 
 
    Ki vagyok én? – örök érvényő kérdés, mozgatórugója 
az önmagunk megismerésének vágya. Az identitás vagy 
önazonosság a saját magunkról alkotott képet, elképze-
lést és összegyőjtött tudást foglalja magába.  
    Az identitás fejlıdése a születéssel kezdıdik, serdülı-
korban teljesedik ki, és nem kevés belsı és külsı konf-
liktussal jár. Az identitásunk egészséges fejlıdése az 
önbizalom, a „képes vagyok rá” érzés kialakulásának 
nagyon fontos feltétele.  
    Az identitás szerkezetében elkülöníthetı: a szemé-
lyes és a társas identitás. Az elsı az saját életünk folya-
matos történéseinek élménye, annak élménye, hogy „én 
vagyok, aki más, mint a többiek”, az egyén életútjában 
tükrözıdik és követhetı. Személyes identitáskeresés, 
vagy talán válság fedezhetı fel például Shake-
speare Lear királyának drámai kérdésében – „Ki mondja 
meg végre, hogy mi vagyok?”  
    A második: a társas identitás, az emberi közösségek 
rendszeréhez való hovatartozást, illetve beleszületést, 
vagy késıbbi azonosulást jelenti (haza, szülıföld, nem-
zet, anyanyelv, lakóhely, társadalmi réteg, kultúra, kö-
zösség, vallás, stb). A társas identitás fontosságára vo-
natkozóan az evangéliumban is találunk példát: „Én va-
gyok az igazi szılıtı, és az én Atyám a szılısgazda. 
Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a 
szılıvesszı nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem 
marad a szılıtın, úgy ti sem, ha nem maradtok énben-
nem. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a 
lemetszett vesszıt, és megszárad, összegyőjtik vala-
mennyit, tőzre vetik és elégetik. 
Ha megmaradtok énbennem, és 
beszédeim megmaradnak tibenne-
tek, akkor bármit akartok, kérjétek, 
és megadatik nektek.” (János 15, 
1-17.) A hovatartozás megerısíti 
az embert, a „hontalanság” el-
gyengíti. 
    Az egyén önmagát és másokat 
a társadalmi közösségekben el-
foglalt helye alapján határozza 
meg. A társas identitás egy társa-
dalmi, vallási, nemzeti, stb. cso-
porttal való azonosulás. Valamely 
társadalmi, nemzeti, vallási, stb. 
csoporttal való azonosulás a pszi-
cho-szociális fejlıdésünk és men-
tális egészségünk igen fontos fel-
tétele. A társas identitás meghatá-
rozza viselkedésünket, az adott 
csoport értékrendszerét magunké-
nak érezzük, és a szerint gondol-

kodunk és cselekszünk.    
    Ugyanakkor az egyének szempontjából fontos az ösz-
szetartozás tudat, a csoporthoz való pozitív érzelmi kö-
tıdés. Ezek gyengülése önértékelési zavarokhoz vezet 
az egyénben is. Alfred Adler szerint: „Nem nıhet fel tel-
jes értékő ember a közösségérzés ápolása és gyakorlá-
sa nélkül.” 
    A szórványközösségekben a történelem kegyetlen és 
éles fordulatai hatására az elgyökértelenedés ott lap-
pang az egyének öntudatában, és egyre gyakrabban 
beszélhetünk az identitásdilemmáról, identitásválságról 
és identitáskeresésrıl. Ez vonatkozik úgy a nemzeti, 
mint a vallási – református identitásra is. Ahol csökken a 
népesség egyre nehezebb ápolni a közösségi életet és 
a közösségi hitet. Ha nem ápoljuk utódainknak nincs 
esélyük beleszületni a református magyar közösségi 
életbe és hagyományokba, identitásuk gyökerei nehe-
zen találnak tápláló és hiteles értékeket tartalmazó talajt, 
ezért könnyen más közösségek értékeit vállalják fel, és 
utódaik identitásában már fel sem lelhetı az eredeti, 
generációkon átívelı református magyar öntudat. 
    A társas identitás és ezen belül a vallási, nemzeti stb. 
tudat a közös célokat és az összetartozás érzését erısí-
ti, ez magába foglalja a kölcsönös felelısség érzését 
egymásért és a közös felelısségtudatot másokért. Az 
ember nem önmagáért létezik, önmagát csak a mások-
kal való kapcsolatban tudja megvalósítani. Ha identitás-
dilemmáról és identitáskeresésrıl beszélünk a szórvány-
közösségekben, akkor arra próbálunk rámutatni, hogy 
az ott élı kisebbségeknek vagy sikerül újra megerısíteni 
eredeti nemzeti és vallási identitásukat, vagy más identi-
tást próbálnak magukévá tenni, mivel közösség nélkül, 
hovatartozás tudata nélkül nem élhetnek. Ez utóbbi 
esetben beszélhetünk talán az identitás válságáról. Az 
identitásunkat nem mi választjuk, beleszületünk egy 
családba, nemzetbe, vallásba és ennek értékeit sajátít-

juk el. Identitásválságot kénytele-
nek megélni azok az emberek, akik 
az eredeti társas identitásukat 
kénytelenek feladni és egy másikat 
magukénak érezni.   
 Azonban a társas identitáson 
túlmenıen a közös hit és Isten sze-
retete közösségeket teremt, melyek 
felelısséget vállalnak társaikért és 
közösségükért. A keresztyén hitben 
nem kell keresnünk a hovatartozás 
érzését, mert ott van Isten minden 
igéjében, csak el kell fogadnunk és 
magunkénak kell érezzük. Ez a 
legbiztosabb út az identitásdilemma 
és identitásválság meredek útvesz-
tıjében, hiszen „ti az Úrnak, Istene-
teknek a gyermekei vagytok.” (V. 
Mózes 14, 1.) 

      Porkoláb Annamária 
   pszichológus 

Az ég felé nyúló gyökereink 
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Járatlan úton 
     
    A Dési Egyházmegyéhez tartozó Mezıköbölkúton 
szolgáltam, amikor az egyházmegye esperese meg-
bízott még három kis mezıségi szórványgyülekezet 
gondozásával. A septéri gyülekezethez 29, a komlódi-
hoz 48, míg  Oroszfájához 90 egyháztag tartozott. Az 
elsıbe csak toronyiránt és gyalogosan, míg a két utób-
biba hegyen-völgyön át, szekérrel jutottam el vasárnapi, 
ünnepi, illetve alkalmi szolgálatokra.         
    Szép kora tavaszi vasárnapon történt Oroszfáján, 
hogy istentisztelet után Erzsi néni, a hőséges templom-
járó nıtestvér félrehívott és jelezte: nagyon fontos dolgot 
szeretne megbeszélni velem. Azt gondoltam, hogy 
valamilyen betegség, gyógyszer ügyében akar beszélni 
az egyedül élı kedves asszony. Beszélgetésünk rendjén 
azonban elmondta, hogy testvérének lánya, ki szívéhez 
nagyon közel áll, családjával a Duna mellett, Oltenyicán 
él. Férje moldvai ortodox, két gyerekük van, akik ott jár-
nak iskolába. A nagy távolság, a munka és az iskola 
miatt ritkán látogatnak haza. A fiúk minden nyáron pár 
hetet nála töltenek, s unokaöccsei sorsa nem közömbös 
számára. A nagyobbik fiú, aki itt volt keresztelve, már 14 
éves és kellene konfirmáljon. Lakhelyén erre nyilván 
nincs lehetıség, s Erzsi néni azt szeretné, ha a gyermek 
ısei gyülekezetében, azaz itt, Oroszfáján konfirmál-
hatna. Az volt a kérdése, hogy el tudnám-e vállalni a 
felkészítést, s megtartanánk-e a konfirmációt? Ha igen, 
akkor a tavaszi vakációban a részleteket megbeszélhet-
nénk, ugyanis akkor jönnek haza pár napra, megláto-
gatni a Besztercén élı idıs nagyszülıket. 
    Erzsi néni kérésére, természetesen, igennel vála-
szoltam, bár tudtam azt is, hogy ez esetben sajátos ne-
hézségeim lesznek, hiszen a gyermek nem tud, nem 
tudhat – román környezetben nevelkedve – édesanyja 
nyelvén, azaz magyarul. Erzsi néni megígérte, hogy a 
lehetı leghamarabb ír a családnak ez ügyben. 
    Eljött a tavaszi vakáció ideje és ahogy Erzsi néni 
megígérte, a négytagú család eljött megbeszélni közös 
dolgainkat. Lelkészi szolgálatom egyik legnagyobb 
élménye volt az, amit akkor átéltem. A bolgár határ mel-
lett, színromán környezetben élı, vegyes házasságban 
nevelkedett, román tannyelvő iskolában tanuló 14 éves 
gyerek választékosan, idegen hangsúly nélkül, szép 
magyarsággal beszélte édesanyja nyelvét. Csodálkozá-
somra elmondták, hogy az édesanya és Erzsi néni mel-
lett, ebben nagy érdeme van a román ortodox édes-
apának is. Feleségét nemhogy tiltotta volna, hanem 
egyenesen megkérte: a gyermekeket tanítsa meg édes 
anyanyelvükre! İ maga nem beszélt magyarul, de a 
román nyelven elérhetı magyar irodalmi mőveket – 
olyan szándékkal is, hogy fiaival, azok olvasmányélmé-
nyérıl tudjon elbeszélgetni – tudatosan válogatta és ol-
vasta. Fültanúja voltam, amikor egy odvas főzfa mellett 
elhaladva, fiát emlékeztette, ilyen lehetett az Egri csil-
lagokban az a bizonyos odvas fa, ahova Bornemissza 
Gergelyék egy zsák lıport rejtettek, amivel az arra el-
vonuló török szultánt akarták felrobbantani. 
    A nyári vakációban, a gyereket édesapja járatlan me-

zei utakon, hepe-hupákon hozta át autóval Köbölkútra a 
felkészítıre, erre áldozva – a jegyre kapott – havi benzin 
adagot. A konfirmáció napján a köbölkúti konfirmándu-
sokat is átvittük a szórványgyülekezetbe. Feleségem és 
gyermekeim mellett elkísért a köbölkúti gyülekezet 
hőséges kurátora, Sanyi bácsi és felesége, Kati néni is. 
Felemelı konfirmációi ünnepély volt, amelyen lelkiekben 
mindannyian sokat épültünk. 
    Miért írtam meg ezt a történetet? Mert szeretném 
sokaknak elmondani: így is lehet! Ha a szülık eléggé 
bölcsek és nyitottak, ha van a szívükben másságot elfo-
gadó szeretet, így, a két kultúrán felnövekvı gyermek 
nem szegényedik meg, hanem épp az ellenkezıje törté-
nik, lelkiekben meggazdagodik. Ritka ez az eset? Saj-
nos, igen. Az út nehéz és járatlan, de – már egy kis sze-
retettel is – járhatóvá tehetı! 
 
    Izsák, Ábrahám fia a filiszteusok között élt. Másságát 
nem tudták elfogadni, szerették volna, he elmegy közü-
lük. İ azonban tudta: azon a helyen Isten akaratából 
van! Kutat ásott, amit a filiszteusok betömtek. Újra kiás-
ta, és ismét betömték. Szelíden, patvarkodás nélkül, de 
reménységgel végezte a dolgát. Öt alkalommal tömik be 
és ı öt alkalommal ássa ki újra a kutakat! A kitartó, türel-
mes munkát és áldást látva, maguk a filiszteusok mond-
ják ki: Látván láttuk, hogy az Úr van teveled. Te  az Úr 
áldott embere vagy. 
    Izsák élete ékes bizonysága annak, hogy a szelídség-
gel vállalt másság miként válhat küldetéssé. 
                                                                                                                                
               Zöld György 

 

R. Berde Mária 
 

Mezőség 
 

Dombóceán fölött a szél sustorog 
Az ében éji ágyból kelő tájra, 

Kicseng a tanyák hajnaltrombitája: 
Harsánykemény, vidor kakastorok. 

 

Testét a föld fürdőbe most veti, 
S míg fönt a csillagtábor mind lesápad, 

A földi táj harmatcsillagba lábad – 
Szél jő, s a földet megdidergeti. 

 

Fű és virág esdőn keletre leng, 
A felhő-függöny rendre meghasad: 

Mögüle ifjú, bíbor nap kacag. 
 

Megszánja rengő rétek sóhaját, 
Lebontja forró, színarany haját, 

S a föld törülközik, a föld meleng. 
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    Ady István magyarfülpösi lel-
kész gondolt egy merészet és 
olyasmibe kezdett, amibe nem 
sokan a környezetében, így mun-
kájához mindent magának kell 
kitalálnia, és kihívásokban sem 
szőkölködik. Igaz eredményeire is 
büszke lehet. 
 
    – Hogyan is kezdıdött? 
    – Kezdjük az elején. Én 1984-tıl 
vagyok Magyarfülpösön, ahol vala-
mikor a '80-as évek végén megszőnt 
a magyar iskola. Elsısorban azért, 
mert elment a tanító bácsi nyugdíj-
ba. Egy év múlva, miután az elsı 
helyettesítı is továbbállt, nem talál-
tak mást. Tulajdonképpen nem is 
nagyon küzdöttek érte, s ezzel be-
zárt a magyar tagozat. Ez azt jelenti, 
hogy 6-7 évig nem volt magyar okta-
tás, és akkoriban még ingázni sem 
nagyon lehetett, mert nehéz volt 
megoldani. Így, a magyar gyerekek 
román iskolába jártak. Innen kez-
dıdtek a gondok, mert vallásórán, 
konfirmáció-elıkészítın rájöttem, 
hogy nagyon szegényesen beszél-
nek magyarul. 
    Magyarfülpösrıl tudni kell, hogy a 
falu lakosságának csak egyharmada 
magyar, és amúgy is elszórvá-
nyosódó lett volna, ez azonban min-
denképpen rátett egy lapáttal. A ma-
gyar közösség most 250-260 lélek, 
akik mind reformátusok. Alapvetıen 
ez nem lenne egy kisközösség, a 
gond inkább az, hogy kiöregedı kö-
zösség. 
    – De 1990 után jött a gondolat, 
megnyílt a lehetıség is…  
    – 1993-ban kialakult a holland 
testvérkapcsolat, Hazerswoude kert-
város közösségével. Törtük a fejün-
ket, hogy mit lehetne, mit kellene 
tenni. Az elsı gondolatunk egy kö-
zösségi ház építése volt, annál is 
inkább, mert egy januári halotti toron 
megfagyott a zsír a húslevesben, a 

falu főtetlen kultúrotthonában. El-
mentünk Beresztelkére a polgár-
mesterhez és felajánlottuk, hogy a 
hollandok rendbe teszik a kultúrott-
hont, azzal a feltétellel, hogy a ma-
gyar közösség ingyen használhas-
sa, de a polgármester elzárkózott az 
ötlettıl. Végül megszületett a közös-
ségi ház gondolata, s már 11 éve áll 
a Szivárvány Ház. Ez egy modern 
épület, központi főtéssel, vízzel, 
mellékhelyiségekkel, konyhával. Van 
benne egy 150 személyt befogadó 
nagyterem, illetve iskola és óvoda 
mőködésére alkalmas termek. 
Az akkori fıtanfelügyelı-helyettes, 
Dónáth Árpád azt javasolta, hogy a 
szülık írjanak egy kérvényt, amit 
betett a többi közé, így jóváhagyták 
a mi beadványunkat is.  
Mire minden megvolt, kiderült, hogy 
2 gyerek hiányzik a tagozat elindítá-
sához, amihez a törvény szerint mi-
nimum 9 gyerek kell. Két örményesi 
kislányt hoztam, hogy meglegyen a 
létszám, nálunk a parókián laktak 
egy évig. Közülük az egyik idén vé-
gezte a kolozsvári református gim-
náziumban a XI. osztályt.  
    A baj akkor kezdıdött, amikor a 
fülpösi szülık kezdtek gondolkodni, 
hogy ez mégiscsak összevont iskola 
és bevitték Szászrégenbe a gyere-
keiket. Tehették ezt, 
annál is inkább, mert 
közben jelentısen 
megváltoztak a körül-
mények és könnyebbé 
vált az ingázás. Mi meg 
ottmaradtunk egy jóvá-
hagyott iskolával, taní-
tónıvel, gyerekek nél-
kül. 
    Ekkor gondoltam egy 
nagyot, béreltünk egy 
házat, találtam egy 13 
gyerekes családot Gör-
gényszentimrén – ott 
nincs magyar iskola, – 
onnan elhoztam 3 test-
vért és Vajdaszent-
iványról, a környékrıl 
innen-onnan kezdtük 
összegyőjteni a gyere-
keket, és terjedt a híre. 
A bekerülı gyerekek 
mindegyike szórvány-

ban élı, ugyanakkor rászoruló is. 
Már nincs annyi helyünk, hogy min-
denkit befogadjunk, ezért elsısor-
ban a rászorulókat vesszük be, hi-
szen itt a bentlakás és oktatás telje-
sen ingyenes. 
    – Az szokott történni az ilyen 
egyébként jól mőködı otthonokkal, 
hogy az állam elkezdi ferde szem-
mel nézni... 
    – Nincs akkreditálva az iskola, 
mert olyan sokba kerülne a szüksé-
ges papírokat beszerezni, hogy nem 
éri meg. Az itt végzı gyerekek mind 
Kıhalomra kerülnek az ottani szór-
ványiskolába, ahova gond nélkül 
beveszik. Tervezzük egy szászré-
geni szórványkollégium megnyitását 
is, ami szerves folytatása lehetne a 
fülpösi Szivárvány Háznak. 
    – Visszatérve a Szivárvány Ház-
ra, milyen hatással volt ez a fülpösi 
gyerekek magyar oktatására? 
    – Hát, helyben már nem iratkoz-
nak magyar gyerekek román iskolá-
ba, és Szászrégenbe is csak egy 
gyerek jár román tagozatra. 
    – Miért van az, hogy végül éppen 
a fülpösiek nem fogadták kitörı 
örömmel a lehetıséget? 
    – Én azt hiszem, leginkább az a 
baj, hogy ezt a házat nem a közös-
ség építette a saját erıfeszítésébıl, 

A nemzetünkre figyelünk 
 

Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?  
(Balassi Bálint) 

 

Mézespogácsa sütés a  Szivárvány Házban 
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minden holland pénzbıl épült. Nem 
érzik a magukénak.  A másik meg, 
hogy ezeket a gyerekeket lenézik 
mert szegények. De ık nem hibásak 
azért, hogy ilyen családból származ-
nak. A falubeliek nem igazán szeret-
nék, hogy a gyerekeik ezekkel a 
gyerekekkel vegyüljenek. 
    – A hétvégét otthon töltik a gyere-
kek? 
    – Igen, hétfın hozom ıket, pénte-
ken viszem, már ha a család éppen 
hazavárja ıket, ha nem, akkor más 
megoldást kell találnunk. Volt már 
olyan, hogy a gyerekek felváltva 
nálunk, a tanító néninél, illetve a 
pedagógusnál töltötték a hétvégé-

ket. Ehhez még hozzáadódik, ha 
szükséges, hétközben viszem ıket 
orvoshoz. Szüntelen jut tennivaló. 
    Ha közelebbrıl megnézzük ezek-
nek a gyerekeknek a sorsát, nagyon 
sok szomorú, néha hihetetlen törté-
netet találunk, de itt most nem fo-
gom ismertetni ezeket, elég annyit 
tudni róluk, hogy jönnek hétfın reg-
gel: mosdatlanok, éhesek, de ami 
ennél is fontosabb, szeretetéhesek. 
Ugyanakkor kilátástalan a sorsuk és 
a szórványoktatás számukra a lehe-
tı legjobb dolog, ami történik velük 
az életükben. 
    – Utoljára hadd kérdezzek valami 
személyeset –  önnek, lelkészként, 

miért fontos ez az egyébként teljes 
embert igénylı munka? 
    – Nézze, egy 250 lelkes gyüleke-
zetben, vasárnap istentiszteletet 
tartok, délután családlátogatok, 
szombaton vallásórát tartok, és ak-
kor van egy egész hét. Mit csinálunk 
ezalatt? Malmozunk otthon, vagy 
állatokkal foglalkozunk, vagy jobb 
esetben olvasunk. Még jobb esetben 
a nemzetünkre figyelünk! Nekem 
nem adott elég munkát a gyüleke-
zet, ezért kezdtünk bele. Ugyanak-
kor hiszem és vallom, hogy egyhá-
zunk és a nemzet nem választható 
külön. 
                                    Korondi Kinga 

Szórvány és beolvadás 
(tanulmányrészlet) 

 
    Az egyházaknak, magyar lelkiségünk egyedüli igaz 
táplálóinak és formálóinak, sajátos feladatuk van, 
amelyet ha betöltenek – ezt nevezzük szórvány-
missziónak – legtöbbet tettek a szórványmagyarság 
érdekében. Ámde az egyházak márcsak azért sem ké-
pesek elvégezni feladatukat, mert a mi magyar közvé-
leményünk és népünk irányítói mindent az egyházakra 
bíznak és mindent, az összes tényezık terén jelentkezı 
közösségi hiány kielégítését tılük várják. (…) Valljuk, 
hogy az egyháznak semmi más feladata nincs, mint a 
magyar lélek táplálása az Igével. Az élettani, gazdasági, 
mőveltségi és politikai tényezık munkálása pedig 
egészségügyi, gazdasági, népnevelési és politikai 
szervezetünk feladata. A szórványkérdés megkívánja, 
hogy minden intézmény elvégezze a maga munka-
részletét. Egyházaink pedig nem akkor lesznek hálásak, 
ha vállveregetve elismerik a „nemzetmentés” körül szer-
zett bokros érdemeiket, hanem akkor, ha megszabadít-
ják ıket azoktól a hivatásuktól idegen feladatoktól, 
amelyek akadályozzák eredeti és egyetlen feladatuk 
teljesítését: a lélek gondozását. 
 
    A népközösségi élet tényezıi terén jelentkezı hiány 
idézi elı a beolvadást azáltal, hogy a kisszámú és 
szervezetlen néptöredéket egy tıle eredetileg idegen 
etnikumú népközösségbe kényszeríti, ahol a hiányt vagy 
hiányokat a néptöredék kielégítheti. A hiány vagy hiá-
nyok pótlása közben önkénytelenül és természetes 
módon hozzáhasonul ahhoz a néphez, amely ıt befo-
gadta. A hozzáhasonulás lehet gazdasági, szellemi 
(mőveltségi), lelki és politikai, s ennek a végsı következ-
ménye a mi területünkön mindenkor a vérségi vagy né-
piségi asszimiláció, a tökéletes beolvadás.  
    Ez a természetes beolvadás, amely többnyire a 
népközösség testében szervesen benne nem lévı, attól 
távol élı szórványok törvénye. Olyan törvény, mely az 
egész Mezıségen a mi sorainkból szedi áldozatait. Ahol 
a beolvadás hosszú és bonyolult folyamata még nem 
fejezıdött be, ott nemcsak joga, de egyenesen köteles-
sége a nemzetnek megállítani ezt a nemzetgyilkos folya-
matot. A megoldás röviden ez: hozzuk vissza a még be 

nem olvadt szárványbelieket népközösségünkbe addig, 
amíg elég erısek vagyunk ezt megtenni, mert a szór-
ványkérdés megoldását nemcsak szükséges nemzeti 
érdek követeli, hanem Isten örökkévaló parancsa is. 
 
    Igaz, hogy még nincs számszerő kimutatásunk az 
1920 óta beolvadt magyarokról sem, csak az Ókirály-
ságról tudjuk, hogy ott évente kb. 1000 református ma-
gyar vész el örökre népközösségünk számára, de tíz és 
százszámra láttunk olyan magyarokat, akiket csupán 
egyházaink kötnek még vékony szállal hozzánk; falvakat 
ismerünk, amelyeknek magyarjai már csak jogilag tekint-
hetık magyaroknak, de ténylegesen már rég románok s 
ezért az ilyen magyarok következı nemzedékére csak a 
reménytelenség érzésével gondolhatunk. És mi nem 
adhatunk igazat azoknak, akik azon a címen, hogy a 
nyelvhatárok szélén történı természetes beolvadás 
érthetı dolog, nem tartják veszélyesnek népközös-
ségünkre nézve a szórványainkban folyó lassú elma-
gyartalanodást és beolvadást. Nem adunk igazat 
elıször azért, mert a mesterséges beolvasztás révén 
úgyis sok testvérünket elveszítjük, tehát miért lökjünk 
magyarokat a beolvadás folyamatába mi magunk a mi 
határtalan közömbösségünkkel és szervezetlenségünk-
kel.  Másodszor azért nem, mert egy másfajú, erıs né-
piségő és uralmon levı nép közé ékelt nemzetiség, 
amely másfélmilliót számlál, nem mondhatja a nagy né-
pek fényőzésével: úgyis vagyunk elegen, hadd hulljon a 
férgese! Harmadszor azért nem, mert mi nem kárpótol-
hatjuk magunkat más nemzetbıl átjött beolvadókkal; ma 
nem beszélhetünk elmagyarosodásról. Negyedszer 
azért nem, mivel a szórványterületeken élı véreink beol-
vadásával egységes nyelvterületeink között minden népi 
kapcsolat megszőnne s az egyes területek elszigete-
lıdve, önmagukba zárkóznának s az ilyen nyelvszigetek 
sorsa nem lehet más, mint ami a moldvai csángók 
esetében szemünk elıtt történik, ti. a kollektív nyelvi 
beolvadás. Ötödször pedig azért szükséges ezzel a 
kérdéssel foglalkoznunk, mert a beolvadás jelensége 
leginkább rádöbbenthet közösségi bőneinkre és azokra 
a veszélyekre, amelyek – önmagunk hibájából – egész 
népközösségünket fenyegetik. Végül hatodszor azért, 
mert igazi nemzeti erıpróbánk az, hogy ezt a nemzeti 
szégyent, a beolvadás folyamatát sikerül-e megállíta-
nunk vagy legalábbis a természetesre csökkentenünk.  
Életet akarunk a romok felett! (1938) 
       Nagy Ödön 
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Földes Károly 
 

    Amikor fontos személyiségrıl szeretnénk információ-
kat szerezni, olyankor a lexikonokat ütjük fel, mindmáig 
azok számítanak leghitelesebb forrásoknak történelmi 
múltunk tekintetében. Földes Károlyról szóló rövid meg-
emlékezéshez fellapoztam az Egyháztörténeti Lexikont 
(Budapest, 1977) és az Új Magyar Életrajzi Lexikont 
(Budapest, 2001), de egyikben sem találkoztam a nevé-
vel, habár kevésbé fontos emberek életrajzát is láttam 
ott. Már csak ilyen az utókor: szerény emberekrıl köny-
nyen megfeledkezik. Hála Istennek, két erdélyi lelkipász-
tor: Jenei Tamás és Vetési László nem engedte Földes 
Károly emlékének elfeledését, és két 
évtizeddel ezelıtt létrehozott erdélyi 
szórványdíjat róla nevezték el, s így 
húsz éve Földes Károly-díjban része-
sítik azokat a gondnokokat, presbite-
reket, egyháztagokat, akik a végeken 
példaadóan helytállnak, a szórvá-
nyokban áldozatot vállalnak. 
    De ki is volt Földes Károly? 
    A kalotaszegi Mérában született 
1891. november 14-én. Édesapját 
Újpestre helyezik iskolaigazgatónak, 
így iskoláit már a magyar fıvárosban 
kezdi meg, és ott szerez tanári okle-
velet is. Amikor 1914-ben kitör az 
elsı világháború, a 23 éves ifjú bevo-
nul katonának, és csak 1921-ben 
kerül haza az orosz fogságból. Akkor 
édesapja már halott, édesanyja pedig 
visszaköltözött a Kolozsvár melletti 
Szucságra. Mivel – számos kortársá-
hoz hasonlóan – ı sem teszi le a ro-
mán állami hőségesküt, nem tanítha-
tott. 
    1923-ban lévita lelkészi képesítést szerez, amivel 
elıbb a kalotaszegi Sárvásáron, majd a nyárádmenti 
Teremiújfaluban, végül pedig a Mezıség szívében, 
Mezıújlakon szolgál 1927-1940 között. Itt írja meg híres 
kiáltványát Szórványmisszió címen, de leginkább alcíme 
alapján ismert ez a szívbemarkoló írás: Jaj-szó a pusz-
tuló szórványokból! 
    Mezıújlakról lóháton és gyalogosan járta be a hozzá 
tartozó gyülekezeteket, a mezıségi sáros utakon keres-
te fel Septér, Lompért, Szentmihálytelke, Budatelke, Ke-
csed, Viszolya, Nagycég, Kiscég nevő településeken élı 
magyar reformátusokat. Nagy ünnepek alkalmával közel 
100 km-t tett meg. Volt úgy, hogy karácsony nagyhetén 

elindult, és csak újév után érkezett haza. Ezalatt a hívek 
vitték szánon egyik faluból a másikba. 
    Kedves színfoltja szolgálatának az a sajátos mezısé-
gi konfirmáció, amit késıbb leánya a következıképpen 
mesélt el: „a konfirmándusokat két-három hétre az anya-
egyházközségbe hozatta. Minden faluból elindult egy 
szekér a gyerekekkel, ágynemővel, természetbeni éle-
lemmel és ruhanemővel. A fiúkat a szénapadláson, és a 
lányokat a nyári konyhában helyezték el. Édesanyánk 
fızött mindnyájunkra. Édesapánk pedig megkezdte az 
oktatást: bibliai történeteket tanított hallás után, ábécét, 
énekeket, imádságokat. Egy pár konfirmációi kérdést is 
megtanított, és a tízparancsolat megtanulását is szigorú-
an vette. Esténként vacsora után a magyar történelem 
nagyjait mesélgette nekik. A konfirmálásra a szülık is 

megérkeztek szekereken, és az ün-
nepség után hazavitték a lelkileg 
megerısített gyermekeket.” 
    1940-ben, a bécsi döntés után 
Mezıújlak Dél-Erdélyhez került, s el 
kellett onnan menekülniük, a szórvá-
nyok árván maradtak. 
    Elıször Kolozsvárra került tanár-
nak, majd Szatmárra, és ott érte meg 
nyugdíjazásának idejét. Közben 
megjárja a bukaresti és zsilavai bör-
tönöket. Errıl az idıszakról szól 
egyik megható története. Mezıségi 
szolgálata alatt gyümölcsfák nemesí-
tésével, faiskolák telepítésével is 
foglalkozott. Amikor börtönbe került, 
egy politikai megbízottat küldtek 
Mezıújlakra, hogy győjtsön adatokat 
Földes Károly ottani viselkedésérıl. 
A politikai megbízott, visszatérve Bu-
karestbe, az egykori lelkipásztor által 
nemesített gyümölcsfa termésébıl 
vitt pár almát a börtönben ülı lel-
késznek, s elismerı szavakkal adta 

át neki: – egyék egy párat a saját fája gyümölcsébıl!  
    1960-ban szabadult a börtönbıl, utána Szatmáron 
visszavonultan élt családja körében. Ott is hunyt el 
1968. január 9-én. 
    Földes Károly nevét nem találtam meg a lexikonok-
ban, de a Mezıújlakon élı, magyarul már alig beszélı 3-
4 református ismeri nevét. Halálának 40-ik évfordulóján 
megkoszorúzták sírját a szatmárnémeti temetıben, és a 
róla elnevezett szórványdíj élteti emlékét. Talán, így 
szép ez: nem száraz tudományos lexikonok lapjain él 
tovább, hanem azok szívében, akikért élt és szolgált. 
 

                                      Ötvös József 

Muhi Sándor rajza Földes Károlyról 

Testvérem! Te, aki mindennap elmehetsz a templomba; Te, aki hallhatod anyanyelveden  
Isten igéjét – dobbanjon meg szíved és lelkiismereted azokért, akik szórványokon laknak, 

 a mi árva, elhagyott, örvényben vergődő testvéreinkért.   
Ha csak tizedannyi imádság és tizedannyi morzsa hullana szórványainkért, 

 mint idegen célokért, nem veszítenők el szórványainkat! 
Szórványaink megtartása nem lehet tovább is néhány ember magánügye. Az a néhány 

szórványgondozó, aki komolyan veszi feladatát, segítség nélkül a terhet nem bírja tovább.  
        Földes Károly 
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Márták és Máriák (47.) 
 

    A Mezıséget középen átszelı fıútvonal elsı települé-
se Beresztelke, Szászrégentıl 5 km-re nyugatra, a Luc-
patak jobb partján fekszik. Az egykor Torda vármegyé-
hez tartozó magyar település elsı írásos említése 1319-
bıl ismert, amikor Berycteluke néven emlitik. 1332-ben 
plébánia temploma volt. A beresztelkiek valószínőleg az 
1564. évi  nagyenyedi és tordai országgyőlés idején let-
tek a reformáció követıi. Bizonyosra vehetı, hogy akkor 
jött létre itt a református egyház, amikor a Bánffy család 
a római katolikus hitrıl áttért a református hitre. 
    A falu temploma a XV. században épült (1490), késı 
gótikus stílusban, torony nélkül. Eredeti stílusából keve-
set ırzött meg, mivel a XVIII. században háromszor is 
leégett, s a visszaállítás, újjáépítés során mindig vesz-
tett belıle. A templom belseje is jelentıs változáson 
ment át, mivel 1854-ben karzatot építettek. 1894-ben 
felújították, s ekkor épült hozzá a torony is.  A templom 
legszembetőnıbb ékessége a kehely alakú, márványból 
készült szószék, az aranyozott szószékkoronával, ami a 
Bánffy patrónus család ajándéka. 
    Ma a református gyülekezet 578 lelket számlál. A szé-
pen rendben tartott és látogatott templom, a templom-
kert, az idén felújított paplak és a hozzáépített gyüleke-

zeti ház egy élni akaró közösség hőségét bizonyítja, 
valamint egy tenni akaró, vendégszeretı nıszövetséget. 
    A beresztelki nıszövetség 2012. október 28-án, az 
egyházmegyei konferencia alkalmával, zászlóavató ün-
nepség keretében vette fel Bánffy Jánosné nevét. Hitval-
ló nagyasszonyunk több évet töltött beresztelki birtokán, 
férjével báró Bánffy Jánossal, támogatva a faluközössé-
get, ahogyan ez emlékirataiból is kitőnik. A falu történe-
tének kedves színfoltja az 1848-as jobbágyfelszabadí-
tás, amit báró Bánffy Jánosné szül. Wesselényi Jozefa 
emlékirata örökített meg:  „… a felszabadulás napján 
még a kolozsvári országgyőlésen voltunk, de itthon ren-
delést tettünk, hogy megvendégeljük a volt jobbágyain-
kat. Ezzel mintegy ki akartuk mutatni, hogy önkéntesen 
mondunk le kiváltságainkról és ıszintén részt veszünk 
örömükben.” 
    A nıszövetség zászlaja 51 asszonytestvérünk önkén-
tes adományából, valamint a diakóniai perselybe elhe-
lyezett adományoknak köszönhetıen készült el. Az ön-
kéntes adományok mellett a bibliaórai perselypénz ké-
pezi a nıszövetség anyagi alapját. Kéthavonta szeretet-
vendégség keretében megünnepeljük a születésnapo-
kat, részt veszünk területi, körzeti konferenciákon, egy-
házmegyei vetélkedın és örömmel fogadunk vendége-
ket, otthont adva nıszövetségi találkozóknak is. Rend-
szeresen megtartjuk a nık világimanapját, a Kárpát-
medencei imanapot.  
    Közülünk, néhányan szeretnek varrni, így a gyüleke-
zeti ház számára már készül a szép kézimunka. Van-
nak, akik szeretnek olvasni, szavalni, ık imahetek alkal-
mával a vendéglelkészeket verssel köszöntik. Akik jó 
szívvel sütnek-fıznek, azok finom süteményekkel lepik 
meg a gyülekezet vendégeit. Mások nagy odaadással 
ültetik és gondozzák a virágokat a templomkertben, lel-
készek sírján, vagy éppen részt vesznek havonta az 
idısek bibliaóráján, érdekes elıadásokat hallgatva. Akik 
meg  szeretnek kirándulni, vállalják az utazással járó 
nehézségeket is. Van, aki önzetlenül részt vesz a 
diakóniai munkában, beteglátogatásban, adománygyőj-
tésben. „Nem igazi szolgája az Úrnak az, aki maga vá-
lasztja ki mőködésének terét. Dolgozz és tevékenykedjél 
úgy és ott, ahogy és ahol a Mester akarja. Az ıszinte 
szolgálatkészség vezérgondolata ez: Nem az én, hanem 
a Te akaratod legyen! Uram, mit akarsz, hogy cseleked-
jem? Várom felséges trónod parancsát!” (Spurgeon) 
         
       Szépné Magyari Ildikó 

Beresztelki asszonyok Kolozsváron 

 La vita è bella  
   

    Valamikor a nyár elején kaptam egy levelet, amelyben azt írta a feladó, hogy Romániában is meg-
szervezik az ajándékozás napját. Ennek a lényege, hogy mindazok, akiknek van elhunyt hozzátartozó-
juk, akit szívesen megajándékoznának, de már nem tehetik, válasszanak ki valakit helyette, akár egy 
utcai járókelıt és jobb híján adjanak annak ajándékot. Egy mosolyt, egy csokor virágot, egy csokit, bár-
mit. A hangsúly nem annyira az ajándék értékén, mint magán a gesztuson és az emlékezésen van.  
    Azt hiszem, hogy az ötlet önmagában nagyon jó, de kissé módosítanék rajta. Elıször is nem korlátoz-
nám az ajándékozást az év egy napjára. Miért ne emlékezhetnénk az év bármely napján szeretteinkre, 
és ha szükségét érezzük, miért ne adhatnánk valaki másnak a nekik szánt virágot? Másrészt meg, miért 
csak az elhunytakra gondolunk? Arra biztatok mindenkit, hogy ajándékozzon most valamit még elı sze-
retteinek, egy mosolyt, egy virágot, akármit, míg megteheti. Bizonyára mindketten, ajándékozó és meg-
ajándékozott örülni fognak neki, mert az élet szép.  
                                                                                                                                                                  k2 
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    – Gyors felépülésemben, gyó-
gyulásomban sokat segített Isten, s 
az a belsı késztetés, hogy törıdjek 
más emberekkel, legyen minél több 
emberi kapcsolatom. Kapcsolataiban 
nı a lélek. 
    – Ezt igazolja az a tény is, hogy, 
bár nyugdíjas vagy, nagyon aktív tag-
ja vagy különbözı szolgálatoknak. 
Most éppen hol tevékenykedsz? 
    – 1997 óta nyugdíjas vagyok, de 
azontúl, hogy már nem tanítok iskolá-
ban, mindig számos tennivalóm volt 
és van. Hat-hét éve a marosszent-
györgyi nıszövetségben, és két éve a 
Református Telefonos Szeretetszol-
gálatban igyekszem helytállni, amíg a  
jelenlegi formában és szervezeti kere-
tek között mőködik. Vannak betegeim, 
akiket évek óta látogatok, s mások, 
akiket szükség szerint felkeresek. 
    – Honnan költöztetek Marosszent-
györgyre? 
    – 1999-ben jött nyugdíjba a férjem, 
s akkor költöztünk ide. Nagykend volt 
az utolsó gyülekezetünk, 1974-ben 
kerültünk oda. Elıtte hét évig Mezıfe-
lében, és három évig Szolokmában szolgált a férjem. Az 
utóbbi egy kicsi, elzárt falu volt. Mindenki mindenkit is-
mert. Nem volt villany, buszjárat. Nagyon ragaszkodóak 
voltak az emberek. Télen minden este eljártam az asz-
szonyokkal a fonóba, kötögettem. Sosem kellett zárni 
semmit, elmentünk otthonról, a seprőt az ajtóba kereszt-
be tettük és semmi el nem veszett. Nagyon nehéz szív-
vel jöttem onnan el, mintha egy családból szakadtunk 
volna ki. Mezıfelében kemény évek voltak. Miután a 
második kisfiam meghalt, visszairatkoztam az egyetem 
látogatás nélküli tagozatára, 2 évet elismertek, és még 
négy évet tanultam. Aztán megszületett Zsolt, a kisebbik 
fiam. Még az istentiszteletre sem tudtam mindig elmenni 
a gyerekektıl. Iszonyú sok munka volt otthon, Attila igé-
nyelte, hogy olvassak mesét, aztán a mikor láttam, hogy 
már szundít, az egyetemi kurzust olvastam fel neki. İ 
ettıl elaludt, én meg hál’Istennek jól tudtam összponto-
sítani, így készültem a vizsgáimra. Jó szomszédaink 
voltak, szívesen segítettek, a konfirmándusok sokat daj-
kálták a gyermekeimet. Közben tanítottam Mezıcsává-
son és Szabédon.  
    Nagykendre hazamentem, mert én ott nıttem fel. Min-
denkit ismertem. Mikor odakerültünk már a kisebbik fiam 
is 3 éves volt, s akkor többet tudtam vállalni a gyüleke-
zeti munkában, ami nagy elégtétel volt számomra. Fo-
lyamatosan volt négy gyerekcsoport, ebbıl kettıvel én 
foglalkoztam. A gyerekek is szívesen jöttek. Volt egy kis 
könyvtárunk, megtanítottam nekik a kartotékolást, aztán 
ık vezették a könyvtárat, vigyáztak a könyvekre. 50 
gyermek szavalt a templomi ünnepélyeken. Nagyon jó 
volt az ifjúsági munka. Minden nyáron táboroztunk a 
Bucsinon, perselypénzükbıl vettünk sátrat nekik, evı-
eszközöket, önerıbıl láttuk el a tábort. Segítségeim is 

voltak. Késıbb közösen szerveztük a 
küküllımenti gyülekezetekkel. Lelkes 
fiatalok voltak, egy párról tudom, hogy 
megmaradt a hit útján. Emellett volt a 
nıszövetségi munka. Szerveztünk 
körzeti találkozót, és mi is részt vet-
tünk találkozókon. Bibliaórákat tartot-
tunk rendszeresen. Nagyon szerették 
az imanapot, mert igyekeztük emléke-
zetessé tenni. Közben tanítottam. 
Mint osztályfınök meglátogattam a 
családokat, de elég volt csak kimoz-
dulni a parókiáról, már emberekkel 
beszélgettem. Helyettesítettem 25    
esztendıt, végül 1990 után címzetes 
lettem, tanítottam a vallástanárképzı-
ben, bedolgoztam a Református Csa-
lád szerkesztıségének.  
    – Ért-e támadás a tanügyben ami-
att, hogy lelkészfeleség vagy? 
    – Volt olyan kollegám, aki – mikor 
készültem az I. fokozati vizsgára – 
nagyon keményen megtámadott tan-
testületi győlésen, feljelentett a ta-
nácsnál, hogy a gyerekek az iskolá-
ban tanulják a Kátét. Senki sem vé-
dett meg, mindenki hallgatott, min-

denki terror alatt volt és félt. 
    – Lelkészcsaládban születtél, egyértelmő volt, hogy 
lelkészfeleség leszel és a gyülekezeti munkába is részt 
veszel? 
    – Egyáltalán nem. Bár felmenıim az 1700-as évektıl 
lelkészek voltak, de én nem készültem papnénak. Én 
tanárnak készültem, s ha ráadásul papné is lettem, ak-
kor két hivatásom lett. 
    – Volt hogy választanod kellett a kettı között? 
    – Egyszer, még Mezıfelében megkérdezte az igazga-
tó, hogy járok-e templomba. S mondtam, hogy amikor 
tudok, akkor elmegyek. De mit gondol, hogy néznének 
rám, ha nem mennék? Vagy hazugnak, vagy képmuta-
tónak tartanának, nem tisztelnének. Ezt így tisztáztuk, 
többet soha nem volt kérdés.  
    – Milyen emlékeid vannak gyermekkorodból? 
    – Nyárádselyében születtem 1938-ban, Nagykenden 
nevelkedtem. Csodálatos gyerekkorom volt, valóság 
fölötti valóságban éltünk a bátyámmal. A háború és az 
azt követı idıszakról beszélek. Voltak nehézségek, a 
veszély ellenére sem keseredtünk el. A bizalom légkö-
rében nıttünk fel, s egész életünkben ezért tudtunk bi-
zalommal élni. A szüleink nem rettegtek, nem inspirálták 
belénk a félelmet. A sziréna hangja tudat alatt maradt 
meg bennem, felnıttként is összerezzenek, de mind 
gyerekek úgy fogtuk fel, mintha csak egy játék volna. 
Erdı, mezı, falu a miénk volt. Volt egy pár szabály, amit 
be kellett tartani, mindenki elvégezte a leckét, segítet-
tünk, amit kellett, azontúl teljes volt a szabadság.  
    – Évekig szerkesztetted a Mária és Márta Magazin 
papnékat és a gyülekezeti nıszövetségeket bemutató 
rovatait... 
    – Ez a munkám, mint minden más, nagyon sok tanul-

Kapcsolataiban nő a lélek 
Az utóbbi idıben kétszer is mő-
tötték Tatár Mihályné Péterfy Irén 
tiszteletes asszonyt. Ennek elle-
nére mankó nélkül, serényen 
mozog le s fel marosszentgyör-
gyi lakásuk lépcsıin.  
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* Több, mint 1500 nı imádkozott együtt a Király-
hágómelléki Református Egyházkerület XIV. nı-
szövetségi konferenciáján a szatmárnémeti Lán-
cos-templomban július 20-án. Az asszonyok hitval-
lásról, hitvalló életrıl, valamint a Heidelbergi Káté-
ról hallgattak elıadásokat és igehirdetéseket. 
Tisztújítás után úrvacsorával zárult az egésznapos 
program. Az Erdélyi Református Nıszövetség kép-
viseletében Borsos Melinda elnök köszöntötte a 
résztvevıket. 
 

* A proMissio Egyesület július 23-27 között jelen 
volt a magyarországi Mezıtúron szervezett Csil-
lagpont református ifjúsági találkozón. A Székely 
Ferencz és Simon Virág által vezetett program 
egyike volt annak a több száznak, amelyek közül a 
jelenlevı háromezer fiatal választhatott.  
 

* A Nyárádmente asszonyai Fintaháza vendégei 
voltak, az augusztus 24-én tartott nıszövetségi 
konferencia alkalmából. Szeptember 28-án pedig 
Magyarózdon körzeti konferencián találkoznak Al-
só-Marosmente nıszövetségei.  

HÍREK  

A kegyelem csillagjegyében 
 

    Az ember, akiben „rész szerint” van az ismeret és 
„tükör által homályosan” lát (I. Kor. 13.) arra törekszik, 
hogy eljusson a helyes és teljes Isten- és önismeretre.  
    De „ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedel-
mes eretnekségeket fognak becsempészni” és „sokan 
fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság 
útja káromoltatni fog.” (II. Péter 2, 1-2.)         
    A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, hogy 
„senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselke-
dés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, 
a világ elemi tanítása szerint, és nem a Krisztus szerint 
való”. (Kolossé 2, 8.) 
 

Január 
Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fıvel járhatsz; ha pedig nem 
jól cselekszel, a bőn az ajtó elıtt leselkedik, és reád van 
vágyódása; de te uralkodjál rajta. (I. Mózes 4, 7.) 
 

Február 
Szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és 
kevesen vannak, akik megtalálják azt. (Máté 7, 14.) 
 

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

Április 
Amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
akképpen cselekedjetek azokkal. (Lukács 6, 31.) 
 

Május 
Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik 
azonban engem megutálnak, megutáltatnak. (I. Sámuel 2, 30.) 
 

Június 
Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül 
való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek elıtt min-
denkor. (Apostolok Cselekedetei 24, 16.) 
 

Július 
Ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erısségtek. 
(Nehémiás 8, 10.) 
 

Augusztus 
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent 
az Isten dicsıségére míveljetek. (I. Korinthus 10, 31.) 
 

Szeptember 
Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gond-
viselésed ırizte az én lelkemet. (Jób 10, 12.) 
 

Október 
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cseleked-
jetek; hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szep-
lıtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség 
közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.  
(Filippi 2, 14-15.) 
 

November 
Ímé, az én igéimet adom a te szádba! (Jeremiás 1, 9.) 
 

December 
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az 
ördögnek, és elfut tıletek. Közeledjetek az Istenhez, és köze-
ledni fog hozzátok. (Jakab 4, 7-8.) 

sággal járt. Minden elvégzett feladat által gazda-
gabb lettem. Különbözı személyiségeket, külön-
bözı élethelyzeteket ismertem meg. A legna-
gyobb tanulság az egyik idıs tiszteletes asszony 
volt, aki azért tanult meg injekciózni, hogy ezáltal 
is tudja az Igét vinni az emberekhez. Mert akkor 
hívták a faluba, még éjszaka is felköltötték, s a 
maga alázatos módján elmondta az isteni üzene-
tet is. Csodálatosnak tartottam, hogy valóban eny-
nyire szolgálni akarjon valaki. Örültem, hogy ezek 
az interjúk írott formában megmaradnak, s hátha 
majd valakinek valamikor üzenet lesz ez a sok 
életélmény. 
    – Évekkel ezelıtt, lapunkban (2006/4) vallottál 
már a börtönben töltött éveidrıl, ami az ’56-os 
eseményekben való részvételed „jutalma” volt. Mi 
volt a legnehezebb  életednek ebben a szakaszá-
ban? 
    – A ítélet elıtti vizsgálati fogság, az volt a pokol. 
Az nem hasonlítható semmihez, elképzelhetetlen 
annak, aki nem élte át. Szerencsére rárakodott az 
évek során egy csomó minden, ott jó mélyen van. 
De nem törölném ki az életembıl azt sem. Biztos 
vagyok benne, minden jó és rossz, amit Isten 
megengedett az éltemben, az az İ terve volt, és 
azoknak mind meg kellett történnie.  
 

         Borsos Melinda 
 
     



Kedves gyermekek! 
 
Nyár van, s ilyenkor bizonyára a 
megszokottnál több fagyit szok-
tatok fogyasztani, mint máskor. 
Ha a pálcikásat kedvelitek, akkor adunk egy ötletet 
a megmaradt fadarabkák hasznosítására.  
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Ácsoljátok össze 
az „ács fiának” a nevét! 

 
Összesen tíz darab fagylaltos pálciká-
ra lesz szükségetek. 
Közülük négy egészben marad, a töb-
bit pedig az alábbiak szerint daraboljá-
tok fel: hármat vágjatok kettıbe, majd 
készítsetek egy 5 centis, két 4 centis, 
végül négy 3 centis darabot. 

Az egészben maradt példányokat ragasszátok ösz-
sze úgy, hogy egy-egy 20 centis pálcikát nyerjetek, 
majd ezekre ragasszátok rá a félbevágott darabo-
kat oly módon, hogy a 6x20 centis nagy téglalap-
ban az elsı téglalap szélessége két centi, a többié 
pedig három-három centi legyen. 

Ha a ragasztás megszáradt, már csak az 
apróbb darabkákat kell felragasztanotok a 
mellékelt képen látható módon. Ne feledje-
tek egy kis ékezetet vágni az E bető fölé. 
Végül színezzétek ki a kissé absztraktnak 
tőnı alkotást, majd ragasszatok színes fóli-
át a hátára, hogy a név jól olvasható le-
gyen. 

AZT A NEVET  
ADOMÁNYOZTA NEKI, 

AMELY MINDEN NÉVNÉL  
NAGYOBB.                       

Filippi 2, 9 
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  Mezıségi káposztás egytál 
 

Hozzávalók 5-6 személyre: 50 dkg sertéshús, 50 dkg 
borjúhús, 2 nagy hagyma, 1 kg friss vagy sarvalt 
(enyhén savanyított) káposzta, 30 dkg füstölt kolbász, 
2 teáskanál pirospaprika, 3 dl paradicsomlé, 2, 5 dl tej-
föl, só, bors, friss vagy szárított kapor és csombor 
(borsikafő), 2 nagy evıkanál sertészsír. 
Elkészítése: 1 evıkanál zsíron megdinszteljük az egyik 
felaprított hagymát, majd rádobjuk a kis kockákra vá-
gott sertéshúst. Addig pirítjuk, amíg a hús ki nem fehé-
redik, majd megszórjuk pirospaprikával, enyhén meg-
sózzuk, és felöntjük kevés vízzel. Fedı alatt, néha ka-
vargatva kb. 20 percig pároljuk. Ezalatt a maradék evı-

kanál zsíron megdinszteljük az apróra vágott másik 
hagymát, és rádobjuk a legyalult friss káposztát vagy a 
levétıl jól kifacsart sarvalt káposztát. Állandóan kavar-
gatva addig pároljuk, amíg kissé össze nem esik. 20 
perc után a sertéshúshoz hozzáadjuk a szintén kocká-
ra vágott borjúhúst, és együtt pároljuk tovább, amíg 
majdnem puhára fınek. Ekkor egy nagy hıálló tálba 
(legjobb a cserépedény) öntjük a húst és a káposztát, 
hozzáadjuk a karikára vágott kolbászt, ráöntjük a para-
dicsomlevet és a tejfölt, illetve megszórjuk a finomra 
aprított kaporral meg csomborral, jól összekavarjuk, és 
lefedve 35-40 percre 200 °C-ra elımelegített sütıbe 
toljuk. Tálaláskor további tejfölt adhatunk mellé. 
 

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

Rejtvényünk a szórványok kevésbé is-
mert világába vezet. (Zárt betők: R, B, N, K.) 
 

Vízszintes: 1. Református lelkész, aki 
1855-1870 között szolgált a bukaresti 
gyülekezetben. Szolgálata idején épült a 
templom és iskola. 10. Sükei ..., Szıkefal-
ván született lelkész. 1815-ben ı alapítot-
ta a bukaresti református egyházközsé-
get, melyben 1848-ig szolgált. 14. Ameri-
kai bennszülött, 15. Dühössé tevı, 16. Noé 
legnagyobb fia, 17. Hasznos élelmiszer, 19. 
Ószövetségben a kárhozat helye, 21. Azo-
nos mássalhangzók, 22. Benjámin fia (IV. 
Móz. 26), 24. A római levél rövidítése, 25. 
Ló alföldi tájszólásban, 26. Ízletes, 28. Tár-
sasjáték, 30. ...oil kıolaj társaság, 31. ... 
Zola, 1840-ben született francia regényíró, 
32. Izraeli király, ı teszi Samáriát az északi országrész fı-
városává (I. Kir. 16), 33. Fınemes, 34. Orosz – románul, 
35. Germán férfinév, 36. Addig repülhet a lövedék, 37. Az 
este elsı szakasza! 38. Szovjet repülıgép, 39. Pityergıs, 
41. Számértéke 3,14, 42. Becézett Antal, 44. Pán hangsze-
re, 45. Esetleg, 46. Apró darabokra, azaz ... tép, 50. Japán 
autómárka, 52. Teremiújfalusi tanító, majd mezıújlaki 
lelkész. Az erdélyi református szórványmisszió elindí-
tója. Jaj-szó a pusztuló szórványokból címő híres köny-
vecskéje 1934-ben jelent meg, és felrázta az erdélyi re-
formátus egyház lelkiismeretét. 
 

Függıleges: 1. Székelykövesden 1913-ban született ta-
nár, vártemplomi presbiter, aki a Mezıség szerelmese 
volt. Marosvásárhelyen hunyt el 2004-ben. A szór-
ványvilágot bemutató könyve, a Riadóra szól a ha-
rang Budapesten jelent meg 2006-ban. 2. Filemon 
szökött rabszolgája, Pál apostol hőséges munkatársa, 3. 
Zavaros mód! 4. Téli sport, 5. Sors, 6. Vissza: fekély ré-
giesen, 7. Kutya, 8. Házas, 9. ... Kálmán, igehirdetéseirıl 
ismert budapesti lelkész. 10. Fizikai megerıltetéskor 
ilyen lázunk van, 11. Vissza: lom társa, 12. Részvénytár-
saság, 13. Vissza: ı lenne? 18. Ilyen az igás szarvas-
marha, 20. Osztrák koronatartomány. Lengyelország 
elsı felosztásakor került a birodalomhoz. Öt falujá-
nak lakói a legtöbbet hányódott csángó-magyar nép-
csoport. 22. Merre?, 23. Peches fonetikusan, 25. Visz-
sza: megvételre ajánl, 27. Morava menti szerb város, 28. 

Személyes névmás, 30. Nem csak néz, de ... is, 32. Állatok 
lakhelye, 33. Az ezredfordulón sokat emlegetett szlovákiai 
település Dunaszerdahely közelében, 35. A Maros testvér-
folyója, 36. Ezt a port nem porolóval szokták kiverni, 38. A 
tett helyérıl gyorsan eltőnik: el ... 40. Vissza: átmásol, 41. 
Település Budapest közelében Biatorbágy mellett, 42. A 
vezetı, 43. Tud írni? 45. Félig toldoz! 47. Vissza: erdı kin-
cse, 48. Átad egynemő hangzói, 49. Aratás határai! 51. A 
nyom közepe!  
 

Beküldendık a vízszintes 1, 10, 52 és függıleges 1 és 20.  
 

Gratulálunk minden rejtvényfejtınek! Ezúttal Ambrus Melin-
da csekelaki olvasónk részesül könyvjutalomban. 
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A címlapon a marosszentimrei református templom látható. 



Hol születtem, folyó nem volt, 
árok vize tóba halt – 

nem is szeretem a folyót, 
annál inkább a tavat. 

Ó, a folyó vize hűtlen, 
megcsillan s továbbmegy innen, 

ó, kétszínű a folyó: 
a talajjal változó. 

 
Mennyivel más, mennyivel szebb, 

nemesebb a tó! – habár 
távol jobb vidék kecsegtet, 

néki drágább ez a táj. 
Partját kardos sás igázza, 
mégis: százszor is hiába 

hívja átszelő patak, 
hol képződött, ott marad. 

Folyó és tó – jaj, a példa 
meggondolkoztat nagyon – 

menjenek, kik mennek! Én a 
tavak sorsát vállalom. 

Állóvizek büszke sorsa 
legyen példaképem, hogyha 

mind fojtóbb a szorítás, 
a mind bennebb törő sás. 

 
Tudjam: mint kell válaszképpen 

duzzasztanom vizemet – 
az erőszak csak sekélyben 

foghat ádáz gyökeret. 
Tanuljam meg: tó, amely mély, 
kardvillantó sástól nem fél – 

míg posványodó tavat 
minden gaz igába hajt! 

Kiss Jenő  
 

Folyó és tó 

Van nemesebb ellenállás, 
mint amit a tó mutat? 

Harcomban nekem se kell más, 
nem kívánok más utat! 

Mint tó: élek, hol születtem, 
a jól ismert ég felettem, 

s körülöttem völgy, halom – 
Lelkemben ezt ringatom! 


