


   Mária és Márta magazin 2. 

    Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, 
ha egy fontos személyiség idıt szán 
ránk, bemutatkozik és vált néhány 
szót velünk. Mély nyomot hagy em-
lékezetünkben egy-egy ilyen alka-
lom. Nagy dolog, ha tudatosul ben-
nünk, hogy maga Isten, a világmin-
denség Ura hajolt le hozzánk, bemu-
tatkozott, név szerint ismer bennün-
ket, számon tart, szeretetével vesz 
körül, és mindennap áldásaival akar 
jelen lenni az életünkben. 
    Hogy megértsük, mekkora kincs, 
az hogy Isten bemutatkozik, szüksé-
ges, hogy megnézzük közelebbrıl a 
név jelentıségét, továbbá azt, hogy 
miképpen jelentette ki magát Mózes-
nek, utoljára pedig, de nem utolsó 
sorban nézzünk fel Jézusra (Zsid 
12, 2), Aki által teljessé lett Isten 
bemutatkozása. 
    1. Isten számtalanszor kijelentette 
magát, és ugyanakkor közölte az İ 
szeretetét, s ahhoz, hogy szemé-
lyessé tegye szeretetének közlését 
bemutatkozott a Tıle elszakadt, és 
eltávolodott embernek. Nagyon fon-
tos szerepet játszik ebben a név. A 
bibliai korban sokat jelentett a név, a 
névadás. A név sok esetben teljes 
egészében azonosult a személlyel, 
a személy nevének a jelentése meg-
határozta magát az embert. A név 
meghatározott egy bizonyos idısza-
kot a személy életébıl, s ha névcse-
rére került sor az azt jelezte, hogy 
az ember életében egy másik idı-
szak következett be. Gondolhatunk 
itt Jákobra, aki késıbb Izráel nevet 
kapta, vagy Saulra, akibıl Pál apos-
tol lett. Elıfordult az is, hogy a körül-
mények határozták meg a névadást, 
mint például Mózes esetében, akit a 
fáraó leánya nevezett el így, mert a 
vízbıl húzta ki. Mindezeket a sze-
münk elıtt tartva mondhatnánk azt 
is, hogy a név elmondott valamit az 
emberrıl. A név megvilágított egy 
bizonyos részt az ember életébıl, 
feltárt valamit a személyiségébıl. 

    Fontos szerepet tölt be a név, 
akkor is, amikor az ember bemutat-
kozik embertársának, hiszen bemu-
tatkozás után név szerint tartjuk szá-
mon egymást. Ugyanakkor, nem- 
csak a nevünkkel tudunk bemutat-
kozni, hanem beszédünk milyensé-
gével, cselekedeteink tartalmával, 
magatartásunkkal is, vagy épen az-

zal, ami kitőnik életvitelünkbıl a min-
dennapi tevékenységünk során. 
    2. Nemcsak nálunk embereknél 
bír ily nagy jelentıséggel a bemutat-
kozás, hanem Istennél is. Isten be-
mutatkozik Mózesnek (2Móz 3). 
Mindenekelıtt az İ szentségét tárja 
fel elıtte: szent az a föld (5. v), mert 
az İ jelenléte megszenteli a helyet. 
Továbbá azt mondja, hogy İ az 
atyák Istene (6. v), mert a múltban is 
İ volt jelen. Harmadsorban pedig 
úgy mutatkozik be, hogy İ az örök 
létezı (Vagyok), akinek a kezében 
van a jelen és a jövendı is.  
    Vagyok, aki Vagyok – válaszolja 
Isten, amikor Mózes kérdezi, hogy 
mit mondjon a népnek, ha megkér-
dezik, hogy ki küldte ıt. A Vagyok 
küldte Mózest (14. v). Az ószövetsé-
gi héber nyelvben a lenni ige egyút-

tal azt is jelenti, hogy: lesz, ezért ez 
így is fordítható: Leszek, aki leszek, 
vagy Vagyok, aki leszek, vagy Én 
ugyanaz leszek, aki vagyok. Ebben 
a bemutatkozásban elıttünk áll Isten 
örökkévalósága. Bennünket, embe-
reket İ teremtett és test szerint el-
múlunk, de Isten léte önmagában 
van, İ nem hal meg (Hab 1, 12). Az 
örökké létezı mutatkozik be Mózes-
nek, és az Igén keresztül nekünk is. 
    Mózes megtanulta, amit nekünk is 
meg kell tanulni, hogy olyan Urunk 
van, aki a múlt, a jelen és a jövı 
Istene. Nincsen kezdete és nincsen 
vége. Az Örökkévaló örökkévalósá-
gával hajol le hozzánk és örökkéva-
lóságába akar befogadni minket. 
    3. Ahhoz, hogy az Örökké Létezı,  
befogadhasson bennünket, bőnbe 
esett embereket, az İ örökkévaló-
ságába, szükséges volt, hogy  átlép-
je az örökkévalóság isteni és a mú-
landóság emberi határát. Meg is 
tette, amikor Fiában, Jézus Krisztus-
ban emberi testet öltött magára, 
hogy Megváltónkká legyen. Mond-
hatnánk ezt így is, hogy Isten bemu-
tatkozása az Úr Jézusban vált teljes-
sé, amikor általa gyızött a szeretet a 
győlölet felett, a gyógyulás a beteg-
ség felett, az élet a halál felett, ami-
kor gyızött az ima a káromlás felett. 
Isten Jézus Krisztus áldozatában 
mutatkozott be a legérthetıbben, 
hiszen azt a szeretetet, amely adni, 
áldozni tud, mely a vérét, az életét 
adja, azt nem lehet félreérteni. 
    Isten bemutatkozik, és hív az  
országába, hogy örök üdvösségben 
Vele együtt éljünk. Mindez azért le-
hetséges, mert Jézus Krisztusnak, 
az İ Fiának a vére megtisztít minket 
minden bőntıl. Az İ bemutatkozása 
döntés elé állít mindannyiunkat: le-
het Vele tovább lépni az engedel-
messég útján, és lehet nélküle to-
vábbmenni, elutasítva az örök életet. 
Válasszuk İt, az Örökkévalót, hogy 
részesei lehessünk az İ örökkéva-
lóságának!   
        Szép Eduárd 

Isten bemutatkozik 

Krisztus monogramja a görög         
k (khí) és r (ró) betőkbıl. 

Isten Fia miért neveztetik Jézusnak, azaz Üdvözítőnek? 
 

Azért, mert Ő minket minden bűneinkből üdvözít, és mert üdvösséget másnál sem keresni nem 
kell, sem kapni nem lehet.  

(Heidelbergi Káté, 29.) 
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   Ez a szó, hogy Isten, ez nem név, 
ez nem neve az Istennek. Ez csak 
arra utal, hogy most nem emberrıl 
vagy nem növényrıl vagy bármi más 
egyébrıl beszélünk, hanem itt Isten-
rıl van szó. 
    Az Isten szó éppen olyan győjtı-
fogalom, mint az, hogy ember, vagy 
növény. Tehát ez, a mi Atyánknak, 
Akiben mi hiszünk, Aki Jézusban 
jelentette ki magát, nem a neve. Ez 
nem olyan tulajdonnév, mint János 
vagy Richárd. Sıt még az Atya név 
vagy az Atya szó sem neve az Isten-
nek, ez is inkább csak egy viszonyu-
lás, Istennek az emberhez való vi-
szonyulását fejezi ki. És az, hogy 
Mindenható vagy Örökkévaló vagy 
Felséges, ezek is mind-mind tulaj-
donképpen egy bizonyos mértékben 
utalnak arra, hogy milyen az Isten, 
de ezek nem nevei az Istennek. Még 
akkor sem a nevét mondjuk ki az 
Istennek, amikor azt mondjuk: Atya, 
Fiú, Szentlélek, mert ezzel a különös 
kifejezéssel megint csak rámutatunk 
arra a titokzatos Valakire, Aki az em-
berek számára az Atya, Fiú, Szent-
lélek hármas egységében jelentette 
ki magát. Megint csak azt fejezzük ki 
vele, hogy nem tudjuk megnevezni, 
nem tudunk nevet adni neki. 
    Tudunk nevet adni embernek, nö-
vénynek, vagy egy tengernek, néven 
tudjuk szólítani az édesapánkat, a 
barátunkat, vagy egy államfıt. Akár 
nevén tudunk szólítani egy pogány 
istent: Zeusz vagy Jupiter, de Isten-
nek nem tudunk nevet adni. İt nem 
tudjuk néven szólítani, mert Istennek 
nincs neve.  
    Van ugyan a Bibliában egy szó, 
amit általában Isten nevének szokott 
emlegetni az Ótestamentum, ez a 

titokzatos négy bető a JHVH (jelen-
tése: aki van, aki mindig lesz), ami 
gyakran elıfordul a héber Bibliában. 
Ez a négy bető éppen az Isten meg-
nevezhetetlenségét fejezi ki. Hiszen 
ma már ki sem tudjuk mondani ezt a 
négy betőt. És már Jézus idejében 
sem tudták, hogy milyen magán-
hangzókat kellene a négy egymás 
után következı mássalhangzó közé 
beszúrni, hogy a megfelelı, az ere-
deti kiejtési formát meg lehessen 
találni. Hiszen az ótestamentumi zsi-
dók is, amikor ezt a négy betőt látták 
leírva a szent iratokban, nem ejtet-
ték ki, hanem mást mondtak helyet-
te. Például azt, hogy Adonáj, ami azt 

jelenti: Úr, vagy azt mondták helyet-
te, hogy Elóhim, ami azt jelenti: Is-
ten. Tehát ez a négy bető: JHVH, 
még a valószínő magánhangzók 
közbeszúrása esetén is, úgy, hogy 
Jehova vagy Jahvé, leginkább vala-
mi olyanformát jelent, hogy valaki, 
aki van. Nem neve Istennek, hanem 
csak utalás arra a titokzatos Valaki-
re, Aki van, Aki volt, Aki lesz, tehát 
Aki mindenek felett való módon léte-
zik. „Mózes pedig monda az Isten-
nek: Ímé én elmegyek az Izráel fiai-
hoz és ezt mondom nékik: A ti atyái-
tok Istene küldött engem ti hozzátok; 

ha azt mondják nékem: Mi a neve? 
mit mondjak nékik? És monda Isten 
Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK. 
És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: 
A VAGYOK küldött engem ti hozzá-
tok.” (2Móz 3, 13-14) 
    Mintha ez a négy bető azt monda-
ná, azt hirdetné, hogy akármilyen ti-
tokzatos, akármilyen rejtett, érthetet-
len, hozzáférhetetlen, akármilyen ki-
kutathatatlan vagyok is számotokra, 
egy dologról bizonyosak lehettek: ar-
ról, hogy én vagyok és leszek örök-
ké. Azt, hogy én vagyok és leszek 
hatalmasan fogjátok majd érezni 
most és késıbb is. Tehát a négy be-
tő, a JHVH, annyira nem neve az 
Istennek, hogy még az Ótestamen-
tum legrégebbi görög fordítása, az 
úgynevezett Szeptuaginta is így adja 
vissza: Küriosz, ami magyarul azt 
jelenti: Úr. Tehát nem fordítja le gö-
rögre a JHVH-t, hanem egy egészen 
más szót használ helyette. 
    Az egyik legmodernebb ótesta-
mentumi fordítás, Martin Luther King 
(1929-1968) amerikai baptista lel-
késznek az angol fordítása, amit sok 
protestáns teológus használ, így 
adja vissza a JHVH-t: İ. A nagy İ, 
a minden más név felett való, meg-
nevezhetetlen İ, az örök İ.    
    Amikor Jézus azt mondja nekünk, 
így imádkozzatok: „szenteltessék 
meg a te neved” (Mt 6, 9), akkor ne 
gondoljunk se ilyen névre, se olyan 
névre, hanem éppen arra a névtelen 
nagy İ-re. Mert az Isten neve szim-
bolikus kifejezés. Az Isten neve ma-
gát az Istent jelenti, İt magát, az İ 
lényét, az İ valóságát, az İ titokza-
tos és mindenek felett álló szemé-
lyét, ahogyan az Ó- és Újtestamen-
tumban és kiváltképpen az Úr Jézus 
Krisztusban kijelentette magát elıt-
tünk. Így értsük tehát mindig az Isten 
nevét.  
       dr. Joó Sándor 

Van-e Istennek neve? 

Isten nevének tartott négy bető 
(tetragrammaton) a héber nyelvő 

Ószövetségben. 

Miért neveztetik Krisztusnak, azaz Felkentnek? 
 

Azért, mert Őt az Atya rendelte, és Szentlélekkel felkente a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká, 
ki nekünk a mi váltságunk felől az Istennek titkos tanácsát és akaratát tökéletesen kijelentette, és a 
mi egyetlenegy főpapunkká, ki az Ő testének egyszeri áldozatával minket megváltott, és érettünk 
az Atya előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár, és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével 

és Szentlelkével kormányoz, és a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart.  
(Heidelbergi Káté, 31.) 
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     Nevünket kapjuk. A teremtéssel a nevek története is 
elkezdıdik. Isten elıször a világosságot nevezi el nap-
palnak (1Móz 1, 5), majd a többi teremtmény – köztük 
Ádám, a földbıl való – is nevet kap, a teremtı nyilván-
tartásába kerül. A név létünknek, életünknek ad hangot, 
megkülönböztet, elhatárol másoktól, megszólíthatóvá, 
számon kérhetıvé tesz. A Szentírásban az Istentıl, 
vagy az ı parancsára kapott nevek üzenetet hordoznak, 
küldetésrıl szólnak. Nevezd annak nevét Jézusnak, 
mert ı szabadítja meg az ı népét annak bőneibıl (Mt 1, 
21). Az Egyszülött megváltásunkra nézı nevet kap. Ol-
vasunk a Szentírásban új nevek ajándékozásáról is: 
Jákób – Izráel, Simon – Péter és mások új esélyt, élet-
célt kapnak az Úrtól.  
    Nevünket viseljük. Nevünk a világban elfoglalt he-
lyünkre emlékeztet. Odatartozást fejez ki. Nem mellékes 
kérdés, hogy kitıl kaptuk nevünket: szüleinktıl, baráta-
inktól (becenevünket), vagy egy közösségtıl (pl. szerze-
tesek). A családnévben az ıseimhez való, büszkén vál-
lalt vagy elhallgatott kötıdés is kifejezésre jut. Nem a 
név teszi az embert, nem az határozza meg – mintegy 
mágikus erıvel – sorsunkat, hanem mi szerzünk ne-
vünknek jó vagy rossz hírt. Nevünk összenı identitá-
sunkkal, ezért becsületbeli kérdés lehet a nevünkkel 
való „bánásmód”. Már az elsı személyi igazolványom 
kiállításakor – pedig élhetetlen 
gyermek voltam – kiharcoltam 
keresztnevemre az ékezetet. A 
név leleplez, elárul, a név véd. 
    Nevünket kimondják. A név 
minket képvisel a világ elıtt. 
Nevünk énünk, egyéniségünk 
megnevezett formája: az által 
lehet velünk kapcsolatba lépni, 
lehet beszélni rólunk, gondolni 
ránk. A rólunk szóló, minket 
harmadik személyként emlege-
tı megnevezésünk a társadal-
mi képünk (imago) hordozója. 
Így beszélnek és írnak rólunk, 
így jelennek meg információk, 
vélemények, minısítések ve-
lünk kapcsolatban, végül így 
kerül nevünk egy fejfára vagy 
sírkıre.  
    Nevünkön szólítanak. Ha 
valaki nevünkön szólít, akkor 
ismer, valamit tud rólunk. Akar 
valamit tılünk, vagy velünk. A 
személyes megszólításban, az 
én-te élı kommunikációjában a 
név vagy megnevezés a – 
meglévı, épülı – kapcsolatról 
vall. Hogy szívbeli, vagy formai 
ez a viszony, az más kérdés. 
Neveden hívtalak! (És 43, 1) A 

Szentírás egyik legbensıségesebb, leghitelesebb, leg-
csodálatosabb mondata. Az örökkévaló Isten mondja 
nekem, neked: hozzád szólok, Alkotód vagyok, a legtö-
kéletesebben ismerlek (és mégis szeretlek). A szeretet-
teljes megszólítottság légkörében használt nevünk a 
szívünket nyitja meg. 
    Nevet adunk. A nevet adó bizonyos értelemben hatal-
ma alá rendeli a megnevezettet (gondoljunk arra, amikor 
másokra gúnynevet ragasztunk). Gyerekeinknek is mi 
választjuk a (sokszor különleges) nevet… egy kicsit 
mintha sorsukat is befolyásolni akarnánk.  A haláltábo-
rokban az elhurcolt személyek testére nevük helyett egy 
számot égettek. Materializálták, leltári adattá fokozták le 
ıket. Rettenetes dolog lehetett ezt átélni. Valljuk, ilyen 
borzalmas helyzetekre nézve is, hogy mennyei Atyánk 
ismeri nevünket, élettörténetünket, testi-lelki valónkat, 
sıt megszólít, kijelenti nekünk megváltó akaratát, és 
beírja nevünket az élet könyvébe. (Jel 3, 5) 
    A nevet kimondjuk. Véleményt formálunk másokról, 
vagy éppen megszólítjuk felebarátunkat. Vajon hogyan 
tesszük? Felebarátom jó hírnevét és a tisztességét tı-
lem telhetıleg megoltalmazzam és elımozdítsam – ta-
nítja Káténk. Mennyivel jobban kell nekünk Isten nevét – 
megszólított személyét – tisztelnünk! Az Úrnak a te Iste-
nednek nevét hiába fel ne vedd! (2Móz 20, 7) 

     A mi segítségünk az Úr ne-
vében van, aki teremtette az 
eget és földet. (Zsolt 124, 8) 
Abban tehát, hogy Isten megis-
mertette magát, hogy megszó-
líthatjuk, hívhatjuk ıt.  
    Mondd meg, kérlek, a te 
nevedet – kéri Jákób a vele 
tusakodótól (1Móz 32, 29). 
Szükségem van rá, rád. Gyı-
zelmedre önmagam legyızé-
sében.  
    Ti azért így imádkozzatok – 
tanítja Jézus – Mi Atyánk! 
Mennyi meghittség, mennyi kö-
zelség és bizalom van ebben a 
megszólításban! És hozzátesz-
szük: szenteltessék meg a te 
neved.   
    A név: kopogtatás valaki 
lelkén. A küszöb, ahol tisztelet-
tel kell megállnunk. Mert meg-
szólítható, mégis megmagya-
rázhatatlan titok: Isten, az 
Örökkévaló, és a képére te-
remtett embertárs is. Ahogy 
Krisztusban elıttünk áll, ahogy 
benne Krisztus áll elıttünk. 
    Nevérıl neveztetünk. 
                          

                 Domahidi Béla 

Marina Ivanovna Cvetajeva 

Neved  
 

Neved – madárfiók tenyeremben.  
Neved – mint jégcsap, üdíti nyelvem.  

Szájmozdulat, egy-rezzenetű. 
Neved – öt betű... 

Szép labda, égbe szökellő  
Ezüstszívű csengő. 

Csendes tóba vetett  
kavics visszhangja neved.  
Döndül tompa zenével,  

mint éji lódobogás, úgy enyész el.  
Verdes, mint a magány 

homlokhoz szorított fegyver ravaszán. 
Neved – tudod, mi nekem?  

Neved – csók lehunyt szememen.  
Dermedt századok fagya enged  
hóra-hullt csókjára nevednek.  

Kékcsobogású, hűs italom  
neved, álom, mély nyugalom. 

 

(Rab Zsuzsa fordítása) 

A neved: enyém vagy 
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A név névhez vezet, amelyek további nevekhez vezet-
nek, amik elvezetnek a névtelenig. (Frank Herbert) 
 
    Képzéseim során, ismerkedés végett, gyakran alkal-
mazom a Hogyan szeretnéd, hogy szólítsunk? címő 
gyakorlatot. Ilyenkor megbeszéljük, hogy kit mire kötelez 
a neve. Beszélgetünk arról, hogy kinek honnan ered a 
neve, ki adta ezt a nevet, milyen kedves történetek fő-
zıdnek a nevéhez, és nem utolsó sorban arról, hogy ki 
mennyire szereti a nevét, mennyire tudta elfogadni, és 
szereti-e azt, ahogy most szólítják. Gyakran érnek meg-
lepetések: nem minden ember szereti a nevét vagy azt, 
ahogy éppen szólítják. Közeli ismerısömnél döbbentem 
rá, hogy több mint húsz éve teljes keresztnevén szólí-
tom, ı viszont nem szereti, jobban tud azonosulni bece-
nevével, amit ı választott magának. Egy képzésen de-
rült ki, hogy ı nem szereti a keresztnevét, mert halott 
nagymamája nevét kapta és mindig úgy érezte, hogy 
édesanyja emiatt elvárásokkal van vele szembe, s kicsit 
pótolni akarja vele elhunyt anyjának hiányát. 
    Amikor egy fiatal pár megtudja, hogy gyerekük szüle-
tik, és a kezdeti örömet felváltja a tervezgetés, szinte az 
elsı dolog, amivel foglalkozni kezdenek, a gyermek ne-
me és a neve. Igen nagy döntés ez, hiszen gyermekük 
egész életében ezt a nevet fogja viselni, ezért fontos, 
hogy gyermekük érdekét nézve 
szép nevet válasszanak neki. A 
névválasztást kettesben kell 
eldönteni a szülıknek, fontos, 
hogy mind a kettıjüknek tetsz-
szen a kiválasztott név. A gyer-
mek nevének kiválasztása intim 
dolog, csak a két szülıre tarto-
zik, nem szabad hagyni, hogy 
más is beleszóljon a döntésbe. 
    Nagy a felelısség a szülıkön, 
ami a névadást illeti. Mire figyel-
jenek a névadásnál? Alaposan 
át kell gondolni, ne siessenek, 
ízlelgessék a lehetséges neve-
ket, gondoljanak arra, hogy a 
gyereknek egész életében hor-
dania kell majd ezt a nevet.  
Tanácsos a kínos kezdıbetők, 
bece nevek elkerülése. Fontos a 
név hangzása és illeszkedése: 
hogyan hangzik a név, amelyet 
választunk, hangosan kimond-
va? Dallamos? Kemény? Lágy? 
Hogyan talál a vezetéknévhez? 
Ha a vezetéknév hosszú, cél-
szerő rövid keresztnevet válasz-
tani, és fordítva.  
    Általában, egy különleges, 
egyedi név célja, hogy a gyerek 
kicsit másabb legyen, mint a 
többiek, de a sosem hallott név 
sem igazán jó ötlet. Fokozott 
figyelmet irányíthat a gyermek-

re, amely alól ı legszívesebben kibújna. Mindenképp 
fontos, hogy elkerüljük azt, hogy a gyerekünk a csúfoló-
dások célpontja legyen a neve miatt. A csúfolódás hatá-
sára komoly lelki zavarok alakulhatnak ki. Felnıttkoruk-
ban sokan csak mosolyognak a rájuk aggatott gúnyne-
veken, másokban azonban egy életre nyomot hagy. 
Legjobb: egy nem túl gyakori, de nem is túlságosan ritka 
név, amelyet megjegyezni sem nehéz. 
    A gyerekek kegyetlenek tudnak lenni egymással, ha 
valakinek erre a neve okot ad, kihasználják, ezért kerül-
jük az olyan név adását, amelyet ki lehet figurázni, csú-
folni lehet. Attól, hogy nekünk nem jut eszünkbe a gyer-
mek nevérıl semmi, nem jelenti azt, hogy másnak sem 
fog. A prepubertás és a serdülıkor az, amikor a gyere-
kek önmagukkal elégedetlenek és emiatt másokkal csú-
folódnak, érzékenyek a legkisebb kritikára, támadnak és 
mindent „visszafizetnek” egymásnak. Ez a kor pedig 
alkalmas terep a csúfolódásokra, gúnynevek aggatására 
anélkül, hogy fogalmuk lenne, mit válthat ki egyik-másik 
gyermek lelkében egy kis ugratás. Kis- és középiskolás 
korban szerzett sérelmek felnıttkorban is végigkísérik 
az embert, kihathatnak önértékelésére, döntéshozatalai-
ra egész életének alakulására. 
    Keresztnév-választásnál figyeljünk arra, hogy a gye-
rek nevéhez ne főzıdjön rossz emlék.  Egyes családok-

ban szokás az elsı fiút az édesapjá-
ról elnevezni, az elsı lány pedig 
édesanyja nevét kapja. Ha a gyerek 
a szülıvel teljesen megegyezı ne-
vet kap, akkor akár ugyanazt az 
életfeladatot viszi tovább, mint ami a 
szülı feladata volt. 
    Gyakran a gyereknek két kereszt-
nevet adnak a szülık, ennek van-
nak elınyei és hátrányai is. Elınye, 
hogy a gyerek választhat, a két név 
közül melyikkel tud jobban azono-
sulni, hátránya a hivatalos papírok-
ban gyakori elírások veszélye.  
    A nevek jelentésének vizsgálata 
is egy döntı tényezı lehet a válasz-
tásnál. A nomen est omen szállóige 
egyik fordítása: a név maga az em-
ber, amely elárulja viselıje szemé-
lyiségét. Eszerint minden gyereknek 
olyan nevet kellene viselnie, amelyik 
leginkább illik személyiségéhez és 
képviseli identitását. Mivel egy új-
szülött esetében nem beszélhetünk 
még személyiségrıl, a szülık nem 
tehetnek mást, minthogy felelısség-
gel választanak nevet gyermekük-
nek, remélve, hogy a név különle-
ges jellemzıi útmutatóként szolgál-
nak majd a gyermek életében. 
 
                         Porkoláb Annamária 

                         pszichológus 

Hogyan szeretnéd, hogy szólítsunk? 

 

Zelk Zoltán 
 

Most már ezer nevem legyen! 
 

(A néma lány éneke) 
 

Hogyha eddig nem volt nevem, 
ezután már ne egy legyen: 
ahány napom, ahány évem, 
annyi nevem legyen nékem! 
Másképp szólíts napsütésben, 
megint másképp csillagfényben, 
másképp reggel, másképp délben, 
másképp nyáron, másképp télen, 
másképp, ha a rügy kipattan, 
másképp, ha járunk avarban, 
másképp, ha a mező ázik, 
másképp, ha a dér szikrázik, 
másképp, ha a szél cikázik, 
másképp, ha szivárvány látszik! 
Egyszer szólíts Ibolyának, 
másszor szólíts Violának, 
harmadszor meg Hajnalkának. 
Mondjál nevet, mondjál százat, 
ne is százat: tízszer százat! 
Mert ha eddig nem volt nevem: 
ne egy legyen, ezer legyen, 
most már ezer nevem legyen! 

 



6. Mária és Márta magazin 

A névadás egyidıs az emberiség 
beszélıképességével, azóta ad 
nevet a tárgyaknak, helyeknek, je-
lenségeknek és élılényeknek. A 
közszavakkal együtt jöttek létre a 
tulajdonnevek is, melyek elsıdle-
ges feladata az azonosítás, az 
egyénítés, identifikálás, az egyik 
embernek a másiktól való megkü-
lönböztetése. 
 
    A magyar névadás kezdeteirıl ke-
veset lehet tudni, az elsı nevek a 9. 
századból maradtak fenn, és a ter-
mészetközeli népek névadási szoká-
sai lehettek meghatározóak. A latin 
nomen est omen kifejezés, melynek 
jelentése: nevében a sorsa, fontos 
szempont volt a különbözı kultúrák 
névadási gyakorlatában. A 14. szá-
zadig egyelemő nevek voltak hasz-
nálatban, majd a hőbéri társadalom 
kibontakozásával szükség volt arra, 
hogy a családi hovatartozás kifeje-
zésre jusson, és az azonos nevő 
személyeket meg tudják különböz-
tetni, így téve átláthatóbbá a vagyo-
ni, családi és jogi viszonyokat. A 
megkülönböztetı névbıl alakultak ki 
az állandósult személynevek.     
    Az egyelemő személyneveknek 
több típusa volt, egyesek a születés 
körülményeire utaltak, mások pedig 
kívánság- vagy predesztinációs ne-
vek voltak. Utóbbiakban a szülık az 
újszülöttnek szánt tulajdonságot fo-
galmazták meg, ugyanakkor jelké-
pes névformákat is használtak, me-
lyekben a névadó kívánságát egy 
arra utaló jelképpel fejezték ki. A 
metaforikus megnevezés esetében 
a kívánságnevek állat- vagy növény-
névben jelölték az újszülött számára 
kívánt tulajdonságot. A lányoknak 
kistermető élılényekre utaló, a min-
dennapi nyelvhasználatban kedves-
kedı kifejezésként is használatos 
állatneveket vagy növényneveket 
(pl. Rózsa, Viola), a fiúknak pedig 
nagytermető, erıs állatra utaló neve-
ket (pl. Farkas, Medve) választottak. 
De a metaforikus nevek között tárgy-
nevek is fellelhetıek (pl. Bíbor,    
Aranka, Gyöngy). Egy másik nagy 
kategória volt a leíró nevek csoport-
ja, melyek a személyek tulajdonsá-
gait, kinézetét, szokásait vagy ép-
pen társadalmi hovatartozását fejez-
ték ki. Fıleg a felnıttek körében volt 
gyakori, újszülöttek esetében majd-

nem mindig kicsinyítı képzıs válto-
zatban fordult elı. A leíró nevek is 
többfélék lehetnek, így a közvetlen 
megnevezéssel keletkezett nevek a 
születés pillanatára jellemzı külsı 
tulajdonságokat, egyes feltőnı test-
részeket, testi hibákat örökítettek 
meg. A leíró nevek között is voltak 
metaforikus nevek, amelyek névátvi-
tellel utaltak a külsıre és testi tulaj-
donságokra. Az óvónevek minden 
nép ısi névadásának legjellemzıbb 
formái, melyeket akkor adták, ha az 
újszülöttek gyengének tőntek a szü-
letéskor. Ilyen nevekkel kívánták a 
halált, a betegséget vagy a rossz 
szellemeket félrevezetni, hogy az új-
szülöttnek ne essen bántódása. Az 
óvónevek egyik fajtája a tagadó név, 
mellyel a gyermek létét igyekeztek 
titkolni, és a név szó szerint azt je-
lentette, hogy nem létezik, és a 
rossznak nincs kiért jönnie. A másik 
fajta pedig a negatív jelentéső név, 
amely negatív jelentéső közszavak-
ból keletkezett, és a rossz szellemek 
elriasztását kívánták elérni ezekkel. 
Egy másik nagy csoport a korai ne-
vek között a foglalkozásneveké, me-
lyeket elsısorban felnıttkorban kap-
hattak viselıik, és ez lehetett a kez-
dete a mai családnévöröklésnek is. 
Emellett a társadalmi helyzetre, 
tisztségekre és népek neveire utaló 
nevek is használatban voltak.  
    A keresztyénség felvételével egy-
re nagyobb teret nyertek az egyházi 
nevek, melyek kezdetben inkább a 
papság és a nemesség körében vol-
tak népszerőek. Ezek elvesztették 
eredeti közszói jelentésüket, a funk-
ciójuk került elıtérbe, és a megne-
vezett azonosítására szolgáltak. 
Végül a 14. században elkezdıdött 
a kételemő névrendszer kialakulása, 
1787-tıl pedig kötelezı volt a csa-
ládnevek használata. 
    A magyar keresztnévkincs eredet 
szerint eredeti, más nyelvekbıl át-
vett, jövevény, idegen és belsı ke-
letkezéső nevekbıl áll. 
    A legrégebbi, eredeti nevek az 
egyelemő névrendszerhez kapcso-
lódnak. Az általánosan használatos 
közszók tulajdonnevekként lettek al-
kalmazva, és a név alapjául szolgáló 
közszó jelentése ısi magyar vagy 
akár idegen eredető szó is lehet. İsi 
magyar szavakból jött létre például 
az apácska jelentéső Apor, vagy a 

jámbor, vallásos jelentéső Zente. 
Idegen eredető, török közszóból 
származó például az árpa jelentéső 
Árpád. 
    A más nyelvekbıl átvett nevek ré-
tegét két nagy részre oszthatjuk: jö-
vevény nevek és idegen nevek. Eze-
ket az átadó nyelvbıl nem közszó-
ként, hanem tulajdonnévként vettük 
át és személynévként használjuk. A 
jövevény nevek fokozatosan átala-
kultak és a mai magyar nyelv sajá-
tosságaihoz igazodtak, és legtöbb-
jük török, szláv, germán vagy latin 
eredető. A török eredető keresztne-
veink nagy része az Árpád-korban 
került nyelvünkbe, és többnek köz-
szói jelentése is ismert. A 13. szá-
zadra háttérbe szorultak, és csak a 
19-20. századra kerültek újból hasz-
nálatba (pl. Ajtony, Ákos, Sarolt, 
Zongor, Zoltán stb). A keresztyén-
ség felvétele után terjedtek el a latin 
közvetítéső egyházi nevek, melyek 
többnyire a héber, illetve a görög 
nyelvben keletkeztek, de akad kö-
zöttük latin, germán és szláv eredető 
is. Ezek fıleg szentek, vértanúk, ó- 
és újszövetségi személyek magya-
rosított változatai, melyeket példa-
képként adtak az újszülöttnek, illetve 
szokásban volt, hogy olyan szentrıl 
nevezték el a gyermeket, akinek a 
születés vagy a keresztelı napján 
volt az emlékünnepe. A germán ere-
dető nevek legtöbbje latin közvetí-
téssel, latinos alakban került a ma-
gyar nyelvbe. Ezek között gyakoriak 
a kételemő, összetett nevek, melyek 
jelentése fıleg a harccal, a fegyve-
rekkel, a dicsıséggel és a vagyon-
nal kapcsolatosak (pl. Rudolf: Hrod 
+ olf = dicsı + farkas). A szláv ere-
dető keresztnevek a 12-13. század-
ban voltak népszerőek, ami a ma-
gyar királyok szláv kapcsolataival 
magyarázható, sok magyar nemes 
is szláv nevet viselt. Ezek többsége 
is összetett név, második tagjuk leg-
többször dicsıség (-slav) vagy béke 
(-mir) jelentéső (pl. Tihamér – 
Tihomir, László – Vladislav). 
    A más nyelvekbıl átvett nevek 
másik nagy csoportját alkotják az 
idegen nevek, melyek a történelem 
során a magyarokkal kapcsolatba 
kerülı népektıl származnak. Az ide-
gen népekkel és kultúrákkal gyak-
rabban érintkezı felsıbb osztályok 
tagjai viseltek elıször ilyen neveket, 

Magyar névadási szokások 



Mária és Márta magazin 7. 

és közvetítésükkel késıbb az 
egész nyelvterületen elterjedtek 
ezek a keresztnevek. Hangalak-
jukkal eltérnek a magyar nyelv-
ben megszokottól, és a név ele-
jén, illetve belsejében is gyakori 
a mássalhangzó-torlódás (pl. 
Klaudia, Gertrúd). Az idegen 
nevek egy része már a közép-
korban jelen volt, de különbözı 
okokból nem váltak jövevény-
névvé. A másik típusba tartoz-
nak azok az idegen nevek, ame-
lyek idegen nyelvi átvételként az 
elmúlt évtizedekben váltak nép-
szerővé. 
    Ezek mellett a névkészlet a 
nyelv eredeti elemeibıl létreho-
zott, belsı keletkezéső nevekkel 
is bıvült. Ezek képzéssel, ösz-
szetétellel vagy más módon ke-
letkezett új nevek, de ide tartoz-
nak a felújított régi magyar ne-
vek (pl. Emıke, Réka, Zsolt) 
vagy újabb közszavakból létre-
jött tulajdonnevek (pl. Eperke, 
Gyopár), illetve az írói névalko-
tás is (pl. Csongor, Tünde).   
    A hagyományos magyar pa-
raszti kultúrában a keresztnévadás 
rendezı elve az apaági leszármazás 
volt. Ez megkövetelte, hogy az új-
szülött keresztnevét az apa család-
jában ismert és szokásos nevekbıl 
válasszák ki. Így az elsıszülött fiú-
gyermekek rendszerint az apjuk ke-
resztnevét örökölték, és ha apjuk 
nem volt elsıszülött, tehát nem az 
édesapja keresztnevét viselte, akkor 
az elsı gyermeket rendszerint apai 
nagyapja nevére keresztelték. A 
keresztnév fennmaradása érdeké-
ben a meghalt nagyobb testvér ne-
vét rendszerint az utána következı 
gyermek örökölte. Azonban gyakran 
más nevet adtak a soron következı-
nek, mert attól féltek, hogy a halott 
testvér nevére kereszteltet a név 
„magával viszi”, vagyis meghal. En-
nek ellenére a folyamatosság nem 
szakadt meg, mert a kimaradt ke-
resztnév egyik késıbb született 
gyermeké lett. Ugyanez volt a szo-
kás a lányok esetében is: az elsı-
szülött rendszerint anyja nevét kap-
ta. 
    A névadást nagyban befolyásol-
ták a helyi szokások, a névdivat és 
az egyházi elıírások is. Az egyházi 
fegyelem elıírása szerint a gyermek 
nem kaphatott pogány nevet. Ha a 
helyi szokás miatt mégis ilyen nevet 
választottak, akkor valamelyik szent 

nevét is fel kellet venni második ke-
resztnévként, mely gyakran a szüle-
tés vagy a keresztelés napjának 
naptári neve lett. Népszerő volt a 
születés napjához közel esı naptári 
név adása is. Katolikus közösségek-
ben ez gyakran egy szent neve volt. 
Ugyanakkor az adott helyekre jel-
lemzı névdivat is meghatározó volt. 
Ekképpen egy-egy történelmi vagy 
bibliai személy, a helyi földesúr, a 
tanító vagy a pap neve alapján is 
kaphattak nevet az újszülöttek.          
A bibliai személyek esetében megfi-
gyelhetı volt, hogy a protestánsok-
nál elsısorban ószövetségi, a katoli-
kusoknál inkább újszövetségi nevek 
voltak divatosak. Érdekes azonban, 
hogy egyes vidékek, népcsoportok 
is elıszeretettel használtak ószövet-
ségi neveket, így a 20. század köze-
péig a protestáns és katolikus szé-
kelyek körében egyaránt népszerő-
ek voltak az olyan keresztnevek, 
mint a Rebeka, Mózes vagy Ábra-
hám. 
    Egy-egy név gyakorisága koron-
ként változik. A 16. században a tíz 
legnépszerőbb magyar nıi név sor-
rendben az Anna, Katalin, Margit, 
Borbála, Erzsébet, Zsófia, Dorottya, 
Orsolya, Ilona és Magda voltak. A 
20. század közepén a Mária, Erzsé-
bet, Ilona, Zsuzsanna, Éva, Katalin, 

Julianna, Margit, Rozália és Judit 
volt igen kedvelt. 2013-ban pedig 
a leggyakrabban a Hanna, Anna, 
Jázmin, Nóra, Csenge, Zsófia, 
Luca, Lili, Boglárka és Dóra ne-
veket adták az újszülötteknek. 
Látható, hogy a századok során 
milyen gyökeres változás ment 
végbe a felhasznált nıi nevek 
között. Ugyanígy a férfi kereszt-
nevek között is megfigyelhetı az 
átalakulás. A 16. században 
olyan nevekkel ajándékozták 
meg az újszülötteket, mint Já-
nos, Péter, Mihály, István, 
György, Gergely, Pál, Benedek, 
András vagy Balázs. A 20. szá-
zad közepén a Lászlók, Istvánok, 
Sándorok, Józsefek, Jánosok, 
Ferencek, Lajosok, Zoltánok, 
Imrék és Mihályok lettek keresz-
telve. Egy 2013-as statisztika 
szerint az újszülötteknek adott tíz 
legnépszerőbb magyar férfinév a 
Bence, Máté, Levente, Ádám, 
Dávid, Balázs, Dominik, Gergı, 
Dániel és Péter voltak. Itt is lát-
ható az átalakulás, azonban fi-
gyelemre méltó, hogy az évszá-

zadok során a bibliai gyökerő nevek 
nagyon népszerőek voltak, és több 
közülük mai napig is használatban 
van, illetve újabbak is elıtérbe kerül-
tek. A globalizáció, a mindent átható 
média egyik hozadéka, hogy napja-
inkban teret hódítanak olyan, fıleg 
angolszász, illetve neolatin eredető 
nevek és névalakok, melyek ihletıje 
egy-egy tévésorozat szereplıje vagy 
színésze (Dzsenifer, Kevin, Kriszto-
fer, Eszmeralda stb.). Ezzel szembe 
megy a többé-kevésbé tudatos fel-
elevenítése a régi magyar nevek-
nek, melyek az évszázados hagyo-
mányoktól ugyancsak eltérnek, ezért 
számítanak különlegesnek (pl. 
Csenge, Szabolcs). 
    Míg a korábbi évszázadokban a 
kisebb vagy nagyobb közösség 
(család, faluközösség stb.) volt az 
egyén életének meghatározója, ad-
dig a 20. századtól egyre inkább az 
egyéniség került középpontba. En-
nek is köszönhetı, hogy – bár törvé-
nyek szabályozzák az utónévadást – 
sok szülı egyedi, sok esetben kirívó 
nevet ad gyerekének, mellyel azt 
sugallja a világ számára, hogy nem-
csak az utód, hanem saját maga is 
különleges. 
           Nagy Ákos 
         néprajzkutató 

  Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése (1875) 
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Mikes Zsigmond gróf Nagyvára-
don született, 12 évesen költözött 
családjával Németországba. Ott 
érettségizett, katonáskodott és az 
egyetemet is ott végezte el. Ez-
után néhány évig egy nagy német 
távközlési cégnél volt termékme-
nedzser. Jelenleg a háromszéki 
Uzonban, a családi tulajdonban 
levı Béldi-Mikes-kúria kezelıje.  
Arra voltunk kíváncsiak, mennyire 
határozza meg az életét, hogy 
nem egy átlagos neve van, hanem 
éppen Mikes Zsigmondnak hív-
ják… 
      
    – A nevemhez főzıdı viszonyom 
eléggé érdekesen alakult. Fiatalko-
romban adtam a nevemre, és gıgö-
sen fennhordtam az orromat. Ez volt 
az én gyenge pontom. Szerencsére, 
ez idıvel változott, engedtem a 
büszkeségbıl, és más lett az elkép-
zelésem arról, hogy mit kell magam-
ról tartsak. Most próbálok távolságot 
tartani a családom ázsiójától és a 
nevemtıl. Igyekszem mindezt nem 
túl komolyan venni. Viszont, úgy 
érzem, hogy talán én is tudok ebbıl 
valami izgalmas életstratégiát kiala-
kítani: megnézem, hogy miként éltek 
az elıdeim, és próbálok ebben a 
családi tradícióban szerepet vállalni, 
folytonosságot fenntartani. 
    – Mi az, ami Önnek a családi ha-
gyományból fontos? 
    – Számomra nehéz ezt meghatá-
rozni, több érdekes szereplıje van a 
családomnak. A Mikes-család törté-
nete szorosan összeforrt az Erdélyi 
Fejedelemség történetével. A ne-
gyedik Mikes-fiú, Kelemen a szé-
kelység generálisa volt, és megbuk-
tatta az ellenzéki, uzoni Béldi Pált, 
és kastélyát 1679-ben elnyerte. Két 
évszázaddal késıbb, az 1800-as 
években egy késıbbi Mikes Kele-
men és Béldi Emma házassága 
egyesítette a két családot. Házassá-
gukból született Erzsébet, Sándor és 
Mihály. Mihálynak második felesége 
volt Bánffy Eszter, Borbála és Imre 
édesanyja. Végül Mikes Imre fia va-
gyok én. Úgy látom, hogy a csalá-
dunkban volt egy folytonosság a 
tekintetben, hogy mindenki többé-
kevésbé próbálta komolyan venni a 
társadalmi életet, a civil elkötelezett-
séget, társadalmi szerepvállalást. 
Ugyanakkor, amit felfedezni vélek, 

amióta számon tudjuk tartani a csa-
ládot, az az, hogy intellektuálisan 
képezték magukat. 
    – Mi volt az, ami hosszú évek 
után hazahozta ısei földjére? 
    – Nem tudom, pontosan mikor, de 
kialakult bennem az, hogy szeretnék 
magyar nyelvterületen dolgozni. Eb-
bıl következett, hogy megpróbáltam 
– talán 2002-2003-ban – önállósulni 
és szabadfoglalkozású lettem, ki-
sebb-nagyobb sikerrel. 2004-ben 
eldılt, hogy az uzoni kúriát a román 
állam visszaszolgáltatja a család-
nak. Magát a visszaszolgáltatási 
kérelmet Eszter nagyanyám és Mi-

kes Borbála nagynéném nyújtotta 
be, de késıbb már én folytattam a 
pert. Az élet úgy hozta, hogy azon a 
napon, amikor ténylegesen vissza-
adták az épületet nagyanyám meg-
halt és nagynéném sem akart már 
tovább ezzel foglalkozni. Akkor úgy 
egyeztünk, hogy ideköltözöm és 
megpróbálok valamihez kezdeni. A 
munkám nem volt helyhez kötött, így 
2005-ben átköltöztem Uzonba és 
azóta foglalkozom az épülettel.  
    – Volt-e nyomás a családja részé-
rıl, hogy mihez kezdjen az örökség-
gel? 
    – Nem, senki nem akarta vagy 
tudta elhinni, rajtam kívül, hogy a 
román állam a magyar nemzetiségő-
ek számára ezt vissza fogja adni. 
Hiába látták, hogy máshol megtör-
tént, igazából mégsem hitték. A csa-
ládban úgy viszonyultak ehhez, 
hogy elvben jóváhagyták, mert más 

nem tudta volna csinálni, én voltam 
az egyedüli vállalkozó szellemő, így 
nem avatkoztak bele, sem a jogi 
sem egyéb természető kérdésekbe.  
    – Mi történt a birtokbavétel után? 
    – Volt egy átmeneti idıszak, miu-
tán megkaptam a kulcsot. A házban 
még egy állami cég mőködött, én 
meg beköltöztem egy szobába. Köz-
ben tudatosult bennem, hogy a-
mennyiben egy ilyen tulajdont nem 
adok el, akkor az földhöz köt: az 
épületet karban kell tartani, foglal-
kozni kell vele. Ez a kúria egy szé-
kelyföldi építészeti emlék, barokk 
korszak elıtti és neoreneszánsz 
elemek vannak benne. Kúria jellegő, 
tehát teljesen illeszkedik a kúriák 
földjének nevezett Háromszék épí-
tett örökségéhez, ez is annak egyik 
rejtızködı gyöngyszeme. Számom-
ra az épületben családi történelem 
van és kötıdik mind a Mikes, mind a 
Béldi családhoz. 
    – Az épület felújítása, lévén mő-
emlék, meglehetısen költséges. 
Melyek a hosszú távú tervei e tekin-
tetben? 
    – A felújítást önerıbıl és családi 
segítséggel próbáljuk végezni, lé-
pésrıl lépésre, ami azt jelenti, hogy 
lassan haladunk vele. Szerencsére 
a belsı munkálatokat illetıen nin-
csen megkötve a kezünk. Vannak 
stukkók, amiket szépen restaurál-
tunk, amit, reményeim szerint, ha-
marosan a nagyközönség is láthat. 
Úgy tervezzük, hogy megnyitjuk a 
kúriát a látogatók elıtt és bemutatjuk 
a ház érdekes részeit, s aki ide érke-
zik, az bérelhet szobát is. A kúria 
egyébként Sepsiszentgyörgytıl 10 
km, Brassótól 25 km távolságra van, 
kiválóan alkalmas rendezvények 
megszervezésére is. Most azzal 
próbálkozunk, hogy tartalommal dú-
sítsuk a vendéglátást, lovakat is 
ezért vettünk, mert ez az újkori kúri-
ához is hozzátartozik. 
 
Mikes Zsigmondnak a fentiekben 
vázlatosan ismertetett története jó 
példája annak, hogy a név egyben 
meghatározhatja a sorsot, úgy azon-
ban, hogy ehhez semmiféle kény-
szer ne társuljon: hiszen az adott 
körülményeket lehetıségként és 
ösztönzésként is meg lehet élni.  
                                          
                          Korondi Kinga 

Akit a név kötelez    



  

  La vita è bella  
    

    Egyszer egy tanár megkérte diákjait, írják le a modern világ hét csodáját. A tanultak alapján a várt válasz a 
következı volt: az egyiptomi piramisok, az indiai Tádzs Mahal, az egyesült államokbeli Grand Canyon Nemzeti 
Park, a Panama-csatorna, New York Empire State Building nevő felhıkarcolója, a római Szent Péter-bazilika illet-
ve a kínai Nagy Fal. A diákok többsége igen hamar felsorolta a hét csodát, egyikük azonban hosszasan elgondol-
kodott és írt. Végül a tanár megkérdezte, hogy mit ír. A lány azt mondta, hogy nehezen tudott dönteni, mik is a 
legfontosabb csodák. Végül megmutatta a dolgozatát, benne a világ hét csodájának felsorolásával: a látás, a hal-
lás, a simogatás, az ízek, az érzékelés, a kacagás és a szeretet. 
    A tanár elcsodálkozott látva a listát, majd felolvasta a dolgozatot a többi diáknak is, hogy megtudhassák az iga-
zán csodálatos dolgokat nem lehet pénzzel megvásárolni sem emberi erıvel felépíteni, mégis többségük könnyen 
elérhetı, mert az élet szép. 
                   K2 
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Orbán Tibor iparmővész, reklám-
grafikus, ı tervezte egyebek mel-
lett a Mária és Márta Magazin for-
mai kinézetét és címlapját, vala-
mint az Árva Bethlen Kata Alapít-
vány logóját is. Vele beszélget-
tünk a márkákról és fıleg azoknak 
a neveirıl.  
 
    – Mi az amit általánosságban tud-
nunk kell a márkanevekrıl? 
    – Nagyon régi múltra tekint vissza 
a márkanevek története. Anélkül, 
hogy részletekbe belemennénk, tud-
nunk kell, hogy már több száz éve 
az üzletemberek felismerték a nép-
szerősítés fontosságát. Ennek egyik 
eszköze a márkanév. Nincs mindig a 
név mellett ott a jelvény vagy logó 
(embléma), és ezért fontos a névnek 
a megválasztása is. Például ma már 
az információszerzés egyre inkább a 
világhálón történik, és ebben a kö-
zegben ismerni kell a nevet, hogy rá 
tudjak keresni. Fontos a név a rádió-
reklámokban, illetve minden olyan 
médiumban, ahol nincs vizuális 
megjelenítésre lehetıség. 
    A piaci szakemberek szerint való-
jában a név az, amire mi felhaszná-
lók, fogyasztók válaszolunk, miköz-
ben ádáz harc folyik a mi figyelmün-
kért, kegyeinkért. Képletesen az a 
cél, hogy egy védjegy, egy márka-
név elızze meg a többit. Ez nagy-
ban függ a márka jelenlététıl. Ha 
agresszívan van jelen, akkor elıbbre 
kerül bennünk. Úgy is mondhatnám, 
hogy ez egy pszichológiai háború: 
egyre rafináltabb módszerekkel be-
csúsztatnak termékeket, márkameg-
jelenítéseket, hogy végül befolyásol-
ják a vásárlási szokásainkat. 

    – A  mondás szerint: egy kép töb-
bet mond ezer szónál… 
    – A szimbólumok kezdetektıl kí-
sérik a neveket. Nagyon érdekes do-
log ez, nekem iparmővészként külö-
nösen. A jelképek, szimbólumok, lo-
gók, a családi címerek, illetve ısidık 
óta a vallási szimbólumok az identi-
tás egyik kifejezı eszközei. Az utób-
bi 100-150 évben kezdtek el ezek 
erıteljesen fejlıdni. Egyre jobban 
odafigyelnek, hogy a piacon mi van 
jelen, hogy ettıl különbözzenek és 
ne olvadjanak bele a tömegbe. Ez 
részben jó, ugyanakkor engemet 
szakemberként aggaszt a reklámok 
manipulatív jellege és ezt még a 
névbe is be tudják lopni.  
    – Mi a cél ezekkel a rejtett üzene-
tekkel? 
    – A cél az, hogy a márkanév, illet-
ve a logó már önmagában utaljon a 
minıségre vagy a termék jellemzıi-
re. Ha van egy jó logó vagy egy jó 
név, de nincs üzenet, vagy van 
ugyan, de nem hiteles, akkor a fo-
gyasztók elveszítik az érdeklıdésü-
ket.  
    Nem felejthetjük el, hogy folyama-
tosan zajlik a harc a felhasználó, fo-
gyasztó hőségéért. Ha egyszer rá-
szokott egy termékre, szolgáltatásra, 
és az tartja a szintet, akkor kialakul-
hat egy vásárlótábor. Ugyanakkor 
ebben nem lehet végérvényesen 
megnyugodni, mert a mai ember 
annyira érdeklıdı és annyira gyor-
san tájékozódik az új termékekrıl, 
hogy gyorsan megváltoztathatja a 
termékek iránti preferenciáját. Ép-
pen ezért a bizalom kérdése is na-
gyon fontos. Ma már nem lehet vég-
telenségig lóvá tenni az embereket. 

Jó példája ennek a Volkswagen-
botrány, amelynek során kiderült, 
hogy a német autógyártó bizonyos 
modelljeinél meghamisította a káros-
anyag-kibocsátás értékeit. Az ebbıl 
következı kártérítés mértéke pedig 
meghaladja a 10 milliárd eurót is.  
Akkora dömping van, hogy a minı-
ségi tényezı elsıdlegessé vált. Fon-
tos a mennyiség is, hogy a gyártók 
fenn tudják tartani a termelést, de ha 
nincs minıség, akkor nem tudnak 
megmaradni a piacon. Korábban a 
mennyiség és minıség közötti ver-
senyben olykor a mennyiség nyert, 
de az emberek igényei és lehetısé-
gei változnak és növekednek. Egyre 
kevésbé hajlandóak a legolcsóbb 
termék felé fordulni. Ahogy mondani 
szokták, nem vagyunk olyan gazda-
gok, hogy olcsó terméket vegyünk. 
Én várom azt az idıt, amikor még 

A név mögött mindig tartalomnak kell lennie 
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inkább elmozdulunk a minıség irá-
nyába, és akkor talán kevesebbet 
fogyasztanánk, de az jobb minıségő 
lenne. Ez egy bizonytalan modell, 
egyelıre csak azt látjuk, hogy nagy 
a dömping.  
    Több ezerrel találkozunk, ahogy 
kilépünk az utcára, és persze otthon 
is, tévében, számítógépen, reklám-
folyóiratokban, illetve a termékeken 
magukon, akár vizuálisan, vagy csak 
névvel. A kisgyerekek még mielıtt 
megtanulnának beszélni, ezernyi 
márkát tanulnak meg felismerni. A 
fiam még nem tudott beszélni, még 
nem tudta kimondani az autók ne-
vét, de már ismerte ıket a márkajel-
zés alapján.  
    – Hogyan születnek a márkane-
vek? 

    – Ha egy picit elmélyedünk a 
brandek (védjegyek) világában, azt 
látjuk, hogy a névadás terén vannak 
kategóriák. Például sok terméknek a 
neve azonos a tulajdonos, az alapító 
nevével, ilyen a Ford autógyár (Hen-
ry Fordról), Gabriella Sabatini-par-
füm, de hazai tájakon szétnézve, 
például az élelmiszeriparban találjuk 
a Petry, Tordai, Fazekas, Dósa hús-
feldolgozókat.  
    Igen gyakori a származási hely 
alapján választott márkanév is, pél-
dául a BMW (Bayerische Motoren 
Werke AG, azaz Bajor Motorgyár 
Rt.), a söriparban pedig a Soproni, 
Borsodi, Csíki sörök. 
    Néha azzal találkozunk, hogy egy 
terméket a tulajdonos, alapító nevé-
rıl neveznének el, de mivel az nem 
hangzik elég jól ezért módosítanak 
rajta. Tojoda Szakicsi japán autó-
gyáros például úgy gondolta, hogy a 
nemzetközi piacon a Toyota név job-
ban fog hangzani.  
    A márkanév és az emberek nevé-
nek összefonódását igazolja, hogy 
egyes mővészek még a saját nevü-
ket is megváltoztatják, ha azt vala-
miért elınyösebbnek találják: példá-
ul Woody Allen filmrendezı (Allen 
Stewart Konigsberg), vagy Mark 
Twain amerikai író (Samuel Lang-

horne Clemens). 
    Vannak ugyanakkor teljesen kita-
lált nevek, de ezeket is úgy alakítják, 
hogy pozitív üzenete legyen (Crome 
– csillogó, ragyogó; Firefox – fürge, 
mint a róka; Oriflame – aranyláng; 
Boci tejcsokoládé; stb.). 
    Az Ama Deus marosvásárhelyi 
kávézó nevében, például, ott van Is-
ten neve, de Mozart keresztneve is. 
Hasonlóképpen a Caritas (könyörü-
let), Philotea (istenszeretı) vagy Bo-
nus Pastor (Jó pásztor) neve utal 
arra, hogy ki a célközönség, mi a 
motiváció, mi a misszió.  
    – Mi az amit a márkanevek világá-
ból megtanulhatunk? 
    – Én azt látom, hogy a név fontos, 
hiszen csakúgy, mint az emberek 
esetében a kinézet, a tartalom és a 
tulajdonságok változhatnak a név 
viszont nem. Különösen az erıs 
védjegyek esetében kétszer is meg-
fontolják a névváltoztatást, és na-
gyon sok pénzbe kerülhet az új ne-
vet megismertetni, elfogadtatni. 
Ugyanakkor mindig szem elıtt kell 
tartani, hogy bár a név fontos, de ha 
nincs mögötte tartalom és minıség, 
akkor a jó név önmagában semmit 
sem ér. 
 
       Korondi Kinga 

    Amikor pedig eljött a pünkösd napja és mindnyájan 
együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas 
szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbıl, amely 
betöltötte a házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek 
jelentek meg elıttük, amelyek szétoszlottak, és leszáll-
tak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, 
és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a 
Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 
    Az áldott pünkösdnek gyönyörő ideje azt a Szilágyi 
Domokos-gondolatot ébreszti bennem, hogy az anyag 
egyetlen igazi létformája valójában a mosoly. Ez kellene 
hogy legyen. De az emberiség hosszú történelme folya-
mán mindig csak fél szájjal tudott mosolyogni, fél orcá-
ján virult a vidámság, mindig csak az egyik szeme kaca-
gott. 
    Nem lehet felszabadultan ünnepelni, míg testvér a 
testvért továbbra is irtja, míg káinok és ábelek felváltva 
játsszák egymás szerepét a földgolyón. 
    Az ember épp oly agresszív, akár az állatvilág. Holott 
az embernek állítólag van humora, tud mosolyogni. Ez 
különbözteti meg az állattól, mert esze a tyúknak is van, 

magához való. Az állat szükségbıl gyilkol, az emberiség 
számottevı része már nem kannibál. 
    Mégis mindig ölni készteti káinjainkat az ábelek füstje. 
    Megbicsaklik minden tudás, megbukik minden humá-
num. 
    És valóban nem marad semmi, de semmi „alternatí-
vánk” – az imádságon, a lélek mannáján kívül. 
    Mert jaj, Jézus a világot megváltotta, az apostolok a 
pogány emberiség egy részét Isten gyermekeivé tették, 
ezt az új világot azonban mi, emberek, lám, milyen 
könnyedén és milyen felelıtlenül pogányosítjuk el ismét 
és ismét. 
    Mit jelent ma újra hallani az Üdvözítı szavait, menny-
bemenetele elıtti üdvözletét? 
    Hogy „a Szentlélek leszáll rátok, erıben részesültök, 
úgy hogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben 
és Szamariában, sıt egészen a föld végsı határáig”? 
    Hát ezt: legalább fikarcnyi felelısséget érezni ember-
társunkért, orcánk zordabbik feléért, amely gonosz vol-
tunkat tárolja – gonoszságunk fekete lyukja az őrben. 
    Gyönyörő idınk. Termékeny esık és ragyogó napok 
ideje, Pünkösd. Bombázások és tömegsírok ideje, 
ezredeleji új holocaustok ideje, Pünkösd. 
    Keserő mosoly a galaktikák közönyében. 
    Újjáteremtı matéria.  
    A kozmosz kegyelmi állapota. Lélek. 

Bölöni Domokos 

Lélek 
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Vinczellér Gáborné Nagy Ibolya a 
gegesi takaros portán fogad, aho-
vá nyugdíjazásuk után költöztek 
férjével. A csendes környezetben, 
meghitt otthonban hamar megin-
dul a beszélgetés. Régi emlékek 
és a jelen történései váltogatják 
egymást, így rakva össze egy lel-
készfeleség életpályáját, amely 
három gyülekezet szolgálatában, 
s végül az otthoni közösségben 
teljesedett ki. 
 
    – Honnan indultál? 
    – Gegesben születtem. Szüleim 
gazdálkodó emberek voltak, édes-
apám 20 évig dolgozott Erdıszent-
györgyön a zöldségtelepen. Itthon 
gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. 
Emlékszem, sokszor éjszaka indul-
tak szekérrel a marosvásárhelyi pi-
acra, hogy reggelre odaérjenek. Az 
almát szénába tették, hogy a hideg-
ben ne fagyjon meg. Egy leánytest-
vérem van, aki szintén itt él Geges-
ben, náluk lakik az idıs édesapám. 
Itt jártam iskolába, akkor még nyolc-
osztályos iskola volt a faluban. A 
középiskolát Nyárádszeredában vé-
geztem el. Egyetemre nem mentem, 
de így is a magyarói iskolában bioló-
giát tanítottam pár évig. 
    – Hogyan ismerkedtél meg a fér-
jeddel, Vinczellér Gábor lelkipásztor-
ral? 
    – A férjemet 1972-ben, a teológia 
elvégzése után, Gegesbe nevezték 
ki lelkésznek. 1973-ban házasod-
tunk össze. A nagyobbik leányunk, 
Anikó itt született. İ most Svédor-
szágban lakik a férjével. 1976-tól 
1981-ig Hármasfaluban volt lelkész 
a férjem. A kisebbik leányunk, Csilla  
ott született. İ jelenleg Marosvásár-
helyen él a családjával, van egy kis-
unokánk, Barbara, aki 7 éves. 1981-
ben meghívást nyertünk Magyaróra, 
ott végeztük a szolgálatunkat 2011-
ig, a nyugdíjazásunkig. A 30 év alatt 
nagyon sokat dolgoztunk. Felépült a 
gyülekezeti ház, amiben 30-40 ven-
déget is el lehet szállásolni. Holland 
segítséggel építkeztünk, hozták a 
használt ruhát, amit értékesíteni kel-
lett sok utánajárással, nagy gonddal, 
felelısséggel. A parókiát kívül-belül 
renováltattuk, nyári konyhát építet-
tünk, gazdasági épületeket javítot-
tunk. Nekünk is adtak egy darab 

földet, az asszonyok szívesen jöttek 
segíteni, kukoricát kapálni, betakarí-
tani. Egyszer búzát vetettünk és sar-
lóval arattunk, énekelve. A búzát 
marokba szedtük, kévébe kötöttük, 
kalangyába raktuk, aztán vártuk a 
cséplıgépet. Én is az asszonyokkal 
arattam, hiszen gyermekkoromban 
megtanultam. Malacos kocákat tar-

tottunk, ott voltam a kismalacok szü-
letésénél, megtörülgettem ıket, kitö-
rültem szemüket, orrukat, majd tisz-
ta szalmát tettem alájuk, egy doboz-
ban kvarclámpával melengettem 
ıket. Ez a foglalatosságunk anyagi-
lag sokat segített a leányaink tanítta-
tásában. Ellátuk ıket mindennel, 
csak az albérletük közköltségét kel-
lett fizetni.  
    – Melyik bibliai könyv a kedven-
ced? 
    – A Zsoltárokat szeretem, gyak-
ran olvasom. A legkedvesebb szá-
momra az 51. zsoltár 12. verse: 
Tiszta szívet teremts bennem, oh Is-
ten, és az erıs lelket újítsd meg 
bennem!  
    – Hogyan született meg a gondo-
lat, hogy Gegesbe költözzetek nyug-
díjas korotokra? 
    – Az ötlet valójában nem nekem 
fordult meg a fejemben. Közelgett az 
idı, amikor ki kellett költözni  a ma-
gyarói parókiáról, nézegettük Ma-
gyarón a házakat, de nem nagyon 
találtunk. Itthon megvolt a telek, né-
hány év alatt sikerült felépítenünk az 
otthonunkat, édesapám nagyon so-
kat segített. Szeretjük a kertet, meg-
termelünk minden zöldséget, na-
gyon szeretem a virágokat, a rózsá-
kat, dáliákat, a törökkontyot. A mus-
kátlik is nagyon szépek. Sok munká-
val jár, de szemet és lelket gyönyör-
ködtetı a látványuk.  
    – Hogyan tekintesz vissza a meg-
tett útra? Újrakezdenéd-e? 
    – Igen. Lehet, hogy több energiá-
val. A házasságunk 43 éve is rövid 
idınek tőnik. Rövid az idı, még sze-
retnék sokat dolgozni, úgy is, mint a 
gegesi gyülekezet aktív tagja, a  nı-
szövetség elnöknıje. A helyi lelkész-
házaspár, Tıkés Attila és Ildikó jó 
példája lelkiismeretességet, tisztasá-
got és segítıkészséget mutat a kö-
zösségnek. Ez a szeretet kihat az 
egész gyülekezetre. Örülök, hogy 
ennek a fellendülı, élı közösségnek 
én is tagja vagyok és segíthetek ott, 
ahol kell. Szeretnék még sokáig a  
családommal lenni, mint feleség, 
édesanya és nagymama, idıs édes-
apám számára, mint szeretı leánya, 
a testvéremnek pedig lelki támasz-
ként. 
       Tatár Anna Julianna 
 

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! 

 

Füle Lajos 
 

Minden javamra van 
 
Minden javamra volt, 
a könnyek mostak engem, 
fehérebb lett a lelkem, 
tisztultabb sóhajom. 
 
Minden javamra volt, 
a szégyen és dicsőség, 
a szükség és a bőség, 
ítélet, irgalom. 
 
Minden javamra volt, 
örök végzése hívott… 
Hitből verem a hidat 
át minden bún, bajon. 
 
Minden javamra van, 
mert Isten van javamra. 
Formálja hát hatalma 
formátlan önmagam! 
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A hosszú név átka 
(japán mese) 

 

    Élt egyszer egy ember Ecsu tartományban, akinek meghalt a felesége, s csak egy kisfiú maradt utána. Az ember 
nemsokára újra megházasodott, és a második asszonytól is fia született. De az új asszony győlölte mostohafiát. 
Egyszerően Kori-zannak nevezte, mert azt remélte, hogy a rövid név megrövidíti az életét is, s bízott abban, hogy a 
gyermek hamarosan elpusztul. Édesfiának azonban hosszú-hosszú nevet adott, hogy hosszú legyen az élete. Te-
mérdek tanakodás után elkeresztelte hát Oniudo-koniudo-mappiraniudo-hiraniudo-heitoko-heiganokónak, s ehhez 
még hozzátette az elıkelı hangzású Hemetani-kameta-icsogiri-kacsogirika-csocsoran-ocsogirka-sikisikiandono ne-
vet is, de még most sem volt elégedett, s ezért megtoldotta még néhány hangzatos dísznévvel: heianji-temmoku-
mokudono-ejzuke. 
    Egyszer aztán a gyerekek a folyóparton játszadoztak, és Kori-zan, a mostohafiú beleesett a folyóba. Az emberek, 
akik a közelben voltak, észrevették, és kiáltozni kezdtek: Kori-zan beleesett a folyóba! 
    Meghallotta az apja, odaszaladt és kimentette.  
    Nem sok idı múlva, játszadozás közben a folyóba pottyant a másik fiú.  
  Az emberek észrevették, s odakiáltották az apjának: 
    – Hé, hallod-e, Oniudo-koniudo-mappiraniudo-hiraniudo-heitoko-heiganoko-hemetani-kameta-icsogiri-kacsogirika-
csocsoranocsogirka-sikisikiandono-heianji-temoku-mokudono-ejzuke beleesett a folyóba. – De mire a szülık meg-
hallották, hogy tulajdonképpen mi történt a gyerekkel, már messzire sodorta a fiút az ár. Kis híján beleveszett az 
örvénybe. Hétnapi járóföldre ért partot, majd lekopott a lába, amire hazaért. 
                      (Fordította: Lengyel Balázs) 
 

* A marosbogáti nıszövetség és a magyarországi 
Váchartyán-Erdıkertesbıl érkezett vendégeik közös 
programokon vettek részt április 14-17 között: Kolozsvá-
ron meglátogatták a Farkas utcai és Alsóvárosi, Széken 
pedig a nemrég felújított 800 éves templomot. A vasár-
napi marosbogáti istentiszteleten a testvérgyülekezet 
lelkipásztora szolgált. A találkozás szeretetvendégség-
gel zárult.  
* Áprilisban Marosvásárhelyen és Kézdivásárhelyen 
egyaránt folytatódtak a kerületi nıszövetség által szer-
vezett munkatársképzı tanfolyamok. A résztvevık nem 
csupán ismeretekben gazdagodtak, hanem az egymás 
közötti kapcsolatok is erısödtek, mélyültek.  
* A Marosi Református Egyházmegye Nıszövetsége 
április 16-án Luka-Ilencfalván nyárádmenti konferenciát 
tartott. Zsindelyné Tüdıs Klára életét Szabó Zsuzsánna 
kecskeméti lelkésznı mutatta be, majd Fodorné Ablon-
czy Margit kecskeméti lelkésznı Isten által elgondolt nı 
címmel tartott elıadást. 
* A Székelyudvarhely-Belvárosi Református Egyházköz-
ség volt a házigazdája annak a székelyföldi regionális 
konferenciának, amit április 23-án tartottak. Gede Ildikó 
lelkésznı igehirdetését köszöntések és számbavétel kö-
vette, majd dr. Barabási Tünde A szeretet nyelve cím-
mel és Kászoniné Fejıs Gabriella lelkésznı Gyermeke-
ink református nevelése az ének és a zene szárnyán 
címmel tartottak elıadást. A Kézdi-Orbai, Sepsi, Bras-
sói, Székelyudvarhelyi, és Erdıvidéki egyházmegyékbıl 
érkezett közel 400 asszony áldásos találkozása közös 
ebéddel végzıdött. 
* Április 25-én a marosvásárhelyi Tulipán utcai gyüleke-

zet asszonyai vendégül látták a székelyvajai gyülekezet 
nıszövetségét. A több mint 50 fıs, jó hangulatú találko-
zón Farkas Ibolya színmővésznı Fedák Sári emlékirata-
iból adott elı részleteket. 
* Isten nemzetsége vagyunk (ApCsel 17, 29) vallotta 
közel 2000 református Kolozsváron, a VII. Magyar Re-
formátus Egység Napja alkalmával, május 22-én. A ren-
dezvény központi programja az felújított Farkas utcai 
templomban tartott istentisztelet volt, amely úrvacsora-
osztással végzıdött. Emellett koncertek, fesztivál utca, 
gyerekfoglalkozás várta a Kárpát-medencébıl összese-
reglett embereket. Az egyházkerületi nıszövetség 
standját is sokan meglátogatták. A nıszövetséges asz-
szonyok szórólapokat, igés kártyákat, református folyó-
iratokat osztogattak az érdeklıdıknek. Ugyanitt téglaje-
gyet, imakönyvet és az asszonyok által készített kézmő-
ves termékeket lehetett vásárolni.  
* A Marosi Református Egyházmegye Nıszövetsége 
csendesnapot tartott május 28-án, a marosvásárhelyi 
Kövesdombi gyülekezetben. Meghívott elıadó dr. 
Uzsalyné Pécsi Rita pécsi neveléskutató, pedagógus. 
Elıadásának címe: Férfinak és nınek teremtve.  
* A maros-mezıségi Egyházmegyei Nap keretében, má-
jus 28-án Marosvásárhelyen nıszövetségi találkozót 
tartottak. A rendezvény házigazdája az Alsóvárosi egy-
házközség, az elıadó Kali Tünde mezıméhesi lelkész-
nı volt.  
* A Szászrégeni Református Egyházközség Nıszövet-
sége Madárka, madárka címmel népdalvetélkedıt szer-
vezett június 3-án.  
* Az Erdélyi Református Egyházkerület Nıszövetségé-
nek Árva Bethlen Kata Alapítványa kastélynapra hívja 
Erdély gyülekezeteit. A III. Bonyhai Kastélynap idıpontja 
július 9-e; jeligéje a 111. zsoltár 10. verse: „A bölcses-
ség kezdete az Úr félelme”. Istentisztelet, alternatív 
programok, gyerekfoglalkozás, koncert várja az érdeklı-
dıket.  

N Ő S Z Ö V E T S É G I  

H Í R E K  
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A kegyelem csillagjegyében 
 
Dávid király így imádkozott: „Útjaidat, Uram, ismertesd 
meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess en-
gem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az 
én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.” (Zsoltár 
25, 4-5) 
A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, hogy Is-
ten „megmondja nekünk is a mi utunkat, hogy merre 
menjünk.” (I. Sámuel 9, 6) 
 

Január 
Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. 
(Júdás 1, 21) 
 
Február 
Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghall-
gatsz engem. (Zsoltár 86, 7) 
 
Március 
Szorosan megtartsátok az Úrnak, a ti Isteneteknek paran-
csolatait, az ı bizonyságait és rendeléseit, amelyeket paran-
csolt néked. (V. Mózes 6, 17) 
 
Április 
Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az 
egymás épülésére valók. (Róma 14, 19) 
 
Május 
Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ı 
ítélete szerint cselekesztek; keressétek az igazságot, keres-
sétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr ha-
ragjának napján! (Sofóniás 2, 3) 
 
Június 
Ne gyızettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval 
gyızd meg. (Róma 12, 21) 
 
Július 
Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Minden-
hatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5, 17) 
 
Augusztus 
És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett 
minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul 
az Istennek, kedves jó illatul. (Efézus 5, 2) 
 
Szeptember 
Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas. 
(Lukács 6, 36) 
 
Október 
Alázzátok meg magatokat az Úr elıtt, és felmagasztal tite-
ket. (Jakab 4, 10) 
 
November 
Nem javára válnak-é az én cselekedeteim annak, aki igazán 
jár? (Mikeás 2, 7) 
 
December 
Semmit nem cselekedvén versengésbıl, sem hiábavaló di-
csıségbıl, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván 
ti magatoknál. (Filippi 2, 3) 

Várnai Zseni 
 

A névtelen asszony 
 
Nem szólnak rólad, nem is ünnepelnek, 
nincs emlékműve névtelen nevednek, 
s lassú halállal öl meg ez a kor, 
te vagy a fűszál, és te vagy a por. 
 
Harctered ez a mindennapi élet, 
falat kenyérért áldozod a véred, 
és jajszavad csak annyi, mint a szél, 
könnyed ha hull: csak eső szemergél. 
 
Csak létezel, megszoktak, mint a földet, 
éles ekék a húsodba törnek, 
s nem kérdi senki: fáj-e ez neked? 
Kínnal szülöd meg minden gyermeked. 
 
Te is csak föld vagy, s magvaid ha érnek, 
s duzzadt kalásza sárgul a kenyérnek, 
learatják az embert, a magot, 
s kopár testeden pelyvát hagynak ott. 
 
Van szíved is? gondolkodol, és érzel? 
Száraz testeden már a csorda lépdel, 
s lelegeli, ami még ottmaradt, 
a fűszálakat meg a torzsakat. 
 
A névtelenek tömegsírja földel, 
hős életed ölelkezik a földdel, 
és halhatatlan, névtelen neved 
e bolygó örök testébe égeted! 



Eredetileg mi volt Pál apostol neve? 

 

K 6 T 5 K 10 C 4 T 8 S 5 
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  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T 

 1 A S R D G Z H I J L U R C P V B A K A 

2 L Á V F D T H J K D M B C R Y Z U Á R 

3 M V E N B D S Z G F R L V L E T E Z P 

4 B K L É X V Z T H G L T R A R É Q C S 

5 R W Í C O V B N M H L K J H I F D S A 

6 T R Z U I Ó O P A J S D F Í G H J K L 

7 Í Y X C V B Ö N M K V M O H D E H K M 

8 Q E D X C G Z İ J L J Ó N F K L J C U 

9 A R T G S B M K Ö R Ü F Y F F F B C T 

10 M Y İ O E I Á A Ü Ő U Ú É I Ó Ö N B Q 

Mit jelent a Mózes neve? 

 

E 7 N 6 P 2 G 5 H 8 T 6 B 4 E 6 J 5 L 10 G 4 M 7 F2 H 4 

                            

Hogy hívják Sém  
édesapját? 

Mi a neve annak a városnak, ahol elıször ne-
vezték a Krisztus követıket keresztyéneknek? 

H 10 D 3 H 4 E 6 L 8 S 7 F 10 A 1 

                

Kedves gyerekek! 
Ez alkalommal a figyelem lesz a legjobb barátotok. 
Ha az utasításokat helyesen követitek, akkor a bető-
hálóban megtaláljátok a helyes válaszokat. 

Sámuel próféta édesapjának a neve? 
 

 
 

Hogy hívják a Salamon  
király édesapját? 

 

D 1 B 2 E 7 H 1 O 7 

          

R 10 D 10 M 10 

      

Mi a neve annak az országnak, ahonnan  
a gyereknap származik? 

 

C 9 P 10 K 3 I 9 L 5 E 5 B 9 B 1 C 6 S 2 J 4 

                      

Erdıket járja, nevét kiabálja. 
Mi az? 

 

S 7 A 9 J 7 R 2 B 4 S 7 

            

Nézz utána, hogy a te neved benne van-e a hálóban? Határozd meg, hogy betői hol helyezkednek el. 

 

                                      

                                      

C 3 J 8 S 6 G 10 H 7 R 1 
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Epres rozéfagylalt  
 
Hozzávalók: 5 db tojássárgája, 2 csomag vaníliás cukor, 
60 g barna cukor, 60 g cukor, fél csipet só (nagyon ke-
vés!), 1,5 dl rozé bor, 100 g aszalt gyümölcs, 30 dkg eper, 
500 ml habtejszín, 50 g  aprított mandula. 
Elkészítés: Az 5 tojássárgáját egy nagy, öblös edénybe 
törjük. Hozzáadjuk a cukrokat, a fél csipetnyi sót és víz-
fürdı (gız) felett addig keverjük folyamatosan, amíg szép 
egynemővé válik és besőrősödik. A kevergetés nagyon 
fontos, hogy ne kössön az edény falához. Az epret ön-
magában turmixoljuk, a borral együtt a kikevert tojássár-
gához adjuk és jól elkeverjük. A tejszínt felverjük és a to-
jás-eper-rosé keverékhez adjuk, lazán átforgatjuk. A fa-
gyasztóba rakjuk és fagylaltként fogyasztjuk, aszalt gyü-
mölcsdarabokkal és aprított mandulával díszítjük. 

 

Citromfagylalt mentával 
 
Hozzávalók: 1,5 dl víz, 10 dkg cukor, 175 g joghurt, vagy 
kefír, 1 dl habtejszín, 1 citromból nyert citromlé, 1 citrom-
ból nyert citromhéj, 6 db mentalevél, citromfő (ízlés sze-
rint).  
Elkészítés: A vízbıl és a cukorból szirupot fızünk. A szi-
rupba belereszeljük a jól megmosott citrom héját, és bele-
facsarjuk a levét. Ezt jól lehőtjük. 
A jól lehőlt szirupba öntjük a joghurtot, a félig felvert tej-
színt és az apróra vágott mentát. Az egészet a fagylalt-
gépbe öntjük, és bekapcsoljuk. Ha elkészült, jól lehőtött 
tálkákba vagy kelyhekbe adagoljuk, mentalevéllel, 
esetleg tejszínhabbal tálaljuk. 
 

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

Rejtvényünkben Áprily Lajos (1887-1967) 
Vándor címő versének befejezı sorait rejtet-
tük el. A nyugtalan patak lelkét szeretted,/ 
suhogó völgyek útjait követted./ Gyönyör-
ködtél gátnál, zuhatagoknál,/ de mindig új 
szépség után kutattál./ Mi lenne... 
 
Vízszintes: 1. A vers ötödik sorának folytatá-
sa, 12. İseink kedvelt vadászmadara, nevét 
sok településünk ırzi, 13. Kıolajból lepárolt szi-
getelıanyag, 14. Pusztít, 15. A vers befejezı 
szava, 16. Magyar sportklub, az utolsó bető 
kiejtésével, 17. Akta tartalma! 18. A népi mon-
dás szerint ezt senkinek nem lehet adni, 20. 
Távoli ısünk, 21. Lom határai! 22. A paraszti 
humor ilyen porról is tud, 24. Zavart fızı! 26. 
Ilyen az elvénült retek, 27. Sém leszármazottja 
(1Móz 10, 28), 28. Állomáson, klinikán is van i l y e n 
terem, 29. Becézett Benjámin, 30. Téli ruhadarab, 31. 
Kovács szerszáma: nagy..., 32. A Nyárádmente legma-
gasabban fekvı települése: Nyárád..., 33. A Negyven 
prédikátor írója nevének kezdıbetői, 34. Ókori város, 36. 
Máté evangéliumának rövidítése, 37. Júdeai király 
(2Krón 33, 21-25), 39. Kopasz, 40. Fonalat sodor, 41. 
Izrael északi tartománya, 44. Nagyon büszke? 
 
Függıleges: 1. A Szászföld patakjainak vizét ösz-
szegyőjtı dél-erdélyi folyó, utolsó kockában kétje-
győ mássalhangzóval, 2. Fát nemesít, 3. Kétje-
győ mássalhangzó, 4. Összezavart gyors! 5. Hí-
jával hímez! 6. Kutya, 7. Szarvas nısténye, 8. 
Vissza: vonat hangja, 9. Régi hosszmérték: két 
ököl és két hüvelyk együtt, 10. Törött máz! 11. 
Azonos magánhangzók, 12. Ipartörténeti különle-
gesség a háromszéki Kommandón, 18. Rendet-
len Leo! 19. Ilyen a lyukas ablaküveg, 21. Nı, aki 
még nem asszony, 23. Pogányok apostola (Gal 
1, 15-16), 25. Testvér magánhangzói, 26. Ötven 
százalék, 28. Fél vese! 29. Ilyen politika is van, 
30. A vers hatodik sorának kezdete, 31. … Jó-
zsef (1770-1854), Marosvásárhelyen született 

híres orvos, 32. Vissza: ...vonal, geológiai kifejezés, 34. 
Ámen, újlatin nyelven, 35. Termetes, 36. Régiesen: tisztí-
totta, 37. Felerészben állami! 38. Vissza: kékvirágú textil-
növény, 40. Száraz, meleg szél, 42. Régi katedrálisok-
ban ilyen templom is van, 43. Ajtai Emese, 45. Vissza: 
Básán királya, (5Móz 3, 11). 
 

Beküldendı: vízszintes 1, 15, függıleges 30. 
 
Gratulálunk minden rejtvényfejtınek! Ezúttal Rend Ro-
zália marosvásárhelyi olvasónk részesül könyvjutalom-
ban.  
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Reviczky Gyula 

     Miatyánk  
 
Urunk, atyánk, az ég lakója; 
A csillagoknak alkotója, 
Ki fenntartod mindenütt a rendet; 
Dicsőség a te nagy nevednek! 
 
Az igazak, jók, akik élnek, 
Mindenha csak benned remélnek. 
Te vagy az ő buzgó imájok: 
Ó, jöjjön el a te országod! 
 
Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy: 
Belátásod mindent igazgat. 
Adsz örömet, csapást, kegyelmet: 
A te akaratod legyen meg! 
 
Panasz sosem jön ajakunkra; 
Csak te ne hagyj soha magunkra. 
S ki élni engedsz, add nekünk meg 
Ma s mindennap a kenyerünket! 
 
S ha bűntől (hisz’ gyöngék vagyunk mi!) 
Nem bírunk néha szabadulni; 
Bár a fenyítés téged illet; 
Bocsásd meg a mi vétkeinket! 
 
S mivel gyöngék vagyunk a jóra: 
Legyen hát vétkeink adója, 
Hogy amidőn felebarátunk 
Bánt, néki szívből megbocsátunk! 
 
Száz fájdalomnak, száz veszélynek 
Vakon megy itt a test s a lélek. 
De mi fogjuk kerülni mindet, 
Csak meg ne kísérts soha minket! 
 
Miatyánk! Büntess, hogyha kell, de 
Taníts imára, türelemre. 
S ki örök, égi dicsben állsz fenn: 
Ó, ments meg a gonosztul. Ámen!  
 


