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Jézus pedig monda nékik:  
Én vagyok az életnek ama kenyere.  

(Jn 6, 35) 
     
    A kenyér a legfontosabb táplálé-
kunk. Ha hosszabb ideig kénytele-
nek vagyunk kenyér nélkül élni, ak-
kor hamar érezni fogjuk, hiába van 
tele az asztal mindenféle finomság-
gal, nem kívánjuk azokat. Isten a 
maghozó füvek és a gabonafélék 
magjába teremtette bele azt a táplá-
lékot, amire az embernek minden-
nap szüksége van. A kenyérnek 
megszámlálhatatlan fajtáját ismer-
jük, igazi nehézséget jelent manap-
ság bemenni a kenyérboltba és kivá-
lasztani a legjobb kenyeret.  
    Korunk divatja, hogy minden esz-
közbıl (pl. telefon, autó) igyekszünk 
a legújabbat, legjobban kidolgozott 
és fejlesztett, hibátlanul mőködı, 
utolsó generációst megvenni. Ezzel 
ellentétben, ha kenyeret akarunk vá-
sárolni, akkor a  „nagyanyáink re-
ceptje” szerint sütött kenyeret keres-
sük. Nem szeretjük, ami habfehér, 
felfújt és mindenféle élelmiszer-
adalékot tartalmaz. A természetes, 
hagyományos kenyeret keressük,  
mert az az egészséges.       
    János evangéliumának 6. fejeze-
tében azt olvassuk, hogy Jézus ke-
nyérhez hasonlítja magát: „Én va-
gyok az életnek ama kenyere.” Kife-
jezve ezzel azt, hogy nélküle nincs 
tanítványi élet, mint ahogy kenyér 
nélkül sincs élet. Sokan lemondanak 
egészségi okokból a cukorról vagy a 
hús fogyasztásáról, de a kenyér a-
laptápláléka minden embernek. Ke-
nyér egyaránt kell királynak és kol-
dusnak, nemcsak idıszakonként, 
hanem mindennap.  
    Hosszú a folyamat a mag elveté-
sétıl a kenyér megsüléséig. A mag 

a földben elhal, csírát hajt, kikel, 
kalászba szökken, learatják, lisztté 
ırlik, átmegy a sütés tüzes folyama-
tán, s így lesz tápláló kenyérré. Jé-
zus ugyanezt az utat tette meg. 
Ézsaiás azt mondja: „össze-töretett 
a mi vétkeinkért”. Isten, ítéletét hor-
dozta, „átokká lett” és „alászállt a 
poklokra” is. Meghalt, majd feltá-
madt. Ezt az árat fizette Jézus, hogy 
Élı Kenyérré legyen. „Én vagyok az 
életnek ama kenyere. Aki hozzám 
jön, semmiképpen meg nem éhezik, 
és aki hisz bennem, meg nem szom-
júhozik soha.” (Jn 6, 35) 
    Azok kapják az Élet Kenyerét, 
akik Jézushoz jönnek és benne hisz-
nek. Ezt hangsúlyozza a Zsidókhoz 
írt levél is: „Hit nélkül pedig lehetet-
len Istennek tetszeni. Mert aki Isten 
elé járul, hinnie kell, hogy ı létezik 
és megjutalmazza azokat, akik ıt 
keresik.” (Zsid 11, 6) 
    A választott népnek Isten mannát 
adott táplálékul a pusztában, de 
mind meghaltak. Akik az Élı Kenye-
ret eszik, azok a halál után örökké 
élnek a mennyek országában. Az 
úrvacsorában ezt Jézus még jobban 
megerısíti, amikor a kenyérre mutat, 
hogy ez az én testem, a pohárra, ez 
az én vérem. Jézus testét enni, vé-
rét inni annyit jelent, hogy hittel elfo-
gadom a váltsághalálát.    
    Sokan kemény beszédnek tartot-
ták ezt. Az evangélista megjegyzi, 
hogy még a tanítványai közül is né-
melyek elhagyták Jézust. Be kell lát-
nunk, hogy szükségünk van az Élet 
Kenyerére, Jézus kegyelmére. Ezért 
menjünk naponta ıhozzá, imádsá-
gainkban kérjünk tıle hitet, bőnbo-
csánatot!  
    A legtökéletesebb imádságban is, 
amit Jézus tanított nekünk, megjele-
nik a mindennapi kenyérre vonatko-

zó kérés. Mi elızi meg ezt a kérést? 
Szenteltessék meg a te neved, jöjjön 
el a te országod, legyen meg a te 
akaratod… Nagyon fontos a sor-
rend. Minden imádkozó ember elı-
ször vizsgálja meg magát ebben a 
sorrendben. Megszentelem Isten 
nevét? Terjed bennem és általam 
Isten országa? Isten akarata szerinti 
az életem? Ezután imádkozhatunk a 
saját szükségleteinkért. 
    Jézus arra tanít, hogy három do-
logért szükséges imádkozni: a min-
dennapi kenyerünket add meg ne-
künk ma, bocsásd meg vétkeinket, 
és ne vígy minket kísértésbe. Egy 
kérés vonatkozik testi szükséglete-
inkre, kettı a lelki életünkre. Isten 
könyörületessége mutatkozik meg 
abban, hogy elsı helyre teszi a ke-
nyeret a kérések sorában. Tudja, 
hogy éhes embernek bőnbocsánat-
ról, kísértésrıl beszélni kevés ered-
ménnyel jár. Az éhezı válasza csak 
ennyi: adj ennem, éhes vagyok! Jé-
zus mindig tekintettel volt az embe-
rek szükségleteire, kenyeret szapo-
rított, gyógyított, meleg szívvel segí-
tett a rászorulókon.  
    Milyen alapon kérhetjük a kenye-
ret? Nincs saját érdemünk, de Jézus 
mégis arra tanít, kérjük Istentıl a 
kenyeret. Ha arcom verítékével 
szerzem is meg azt, de az Úrtól ké-
rem, s İ a kenyér mellé áldást is ad. 
Áldás nélkül lehet bármim ezen a 
világot, nem ér semmit. 
    Legyünk hálásak minden alkalom-
mal, amikor kenyeret ehetünk, lás-
suk ebben Isten szeretetét, Jézus-
nak értünk megtöretett testét! Báto-
rítson a Lélek, hogy gyızedelmes 
életet éljünk, hiszen a gyıztesnek 
enni ad majd az elrejtett mannából. 
(Jel 2, 17)  
           Zöld Imre Levente 

Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik 

 

A léleknek úgy kell az Ige, mint a testnek a kenyér. A kenyér táplálékká vált természet, az Ige: a táplálék-
ká vált Isten. Az Ige maga Isten, amint táplálékká válik számunkra, hogy élet lehessen bennünk. 

    Először az Ige, azután a kenyér. A kenyér elnyeli az Igét és kővé lesz a kezünkben. Az Ige megszenteli a 
kenyeret, mert maga is kenyér lesz a kezünkben. 
Szent a kenyér, mert veríték, munka, szolgálat és jótétemény van benne, szent a kenyér, mert Igévé   vált. 

    Az Ige kenyér legyen, hogy a kenyér Igévé váljék. 
    Ez a magyar aratás evangélioma. 
                                                                                                                                       dr. Ravasz László 
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    Más formájú, állagú, és más íző 
lehetett, talán nem is gabonából ké-
szült, és nem is sütötték, de lennie 
kellett valamiféle növényi eredető 
tápláléknak, amit az elsı emberpár 
is ismert, és kenyérnek nevezett. Azt 
az alapvetı eledelt jelölte, amihez a 
bőnbeesés és az Éden kertjébıl va-
ló kiőzetés után szorosan kapcsoló-
dott a fáradságos munka fogalma. 
„Arcod verítékével egyed kenyere-
det!” – így szólt az Úristen bünteté-
se, és ettıl fogva a kenyér fogalma 
az elıteremtéséhez szükséges fá-
radságos munkát is jelenti. Olyany-
nyira, hogy gyakran csak ezt látjuk, 
és ezzel büszkélkedünk: ezért én 
dolgoztam, az én munkám gyümöl-
cse, én izzadtam, loholtam, én gür-
cöltem érte! 
    Pedig a kenyér elsısorban áldás. 
Hiábavaló lenne minden fáradozás, 
korán kelés és éjszakába nyúló 
munka, ha az Úristen nem áldaná 
meg törekvéseinket. Ha nem lenne 
egészségünk, munkabírásunk, ha a 
termést nem védené fagytól, aszály-
tól, betegségtıl, járványtól, mire 
mennénk a fáradozásunkkal? 
    Örömre ad okot, hogy a felsorolt 
áldásokban részünk van, és aszta-
lunkra kenyér kerül. Hálára kötelez 
az, hogy fáradságos munkánk hoza-
dékát nem kell rejtegetni, nem kell 

beszolgáltatni, átadni, sem idegen 
seregnek, sem önkényeskedı politi-
kai hatalomnak. A háborúk, társadal-
mi zavargások, politikai kalandorsá-
gok velejárója a kenyérhiány. Aki 
átélt már jegyrendszert, fogságot, 
szegénységet, az tapasztalhatta, 
hogy az alapvetı táplálék nélkülözé-
sét nemcsak a test sínyli meg. Em-
beri méltóságában sérül az, akit 
megfosztanak munkájának gyümöl-
csétıl, lelkében háborog, aki nem 
részesül ebben az áldásban. Ha van 
kenyér, az a normális állapot, az 
élhetı társadalom egyik jele. Cseh 
Tamás így vall errıl egyik dalában: 
„Jó év volt, mikor születtem én, volt 
krumpli és kenyér és mindenki örült 
nekem.” Ha van kenyér, az önmagá-
ban ok az örömre! 
    A kenyér a szemmel látható cso-
da. A növekedés, a bıvelkedés cso-
dája. Ezt bizonyítja a harminc-, hat-
van-, vagy százannyit termı vetı-
mag, a kovász hatására növekvı, 
dagadó tészta, a Jézus által meg-
tört, osztott, sokasodó kenyér. 
    Ha kenyér kerül az asztalra, látom 
benne a közösséget is. A kisebbet, a 
családot, akikkel egy házban, egy 
kenyéren élek, és a nagyobbat, akik-
kel egy kenyérben, egy pohárban 
osztozom. A szétosztott kenyér em-
lékeztet az utolsó vacsorára, az ön-

feláldozásra, a megváltás csodájára. 
    Nem tekinthetek úgy az asztalra 
került kenyérre, hogy ne jutna e-
szembe a mennyei táplálék. Mert 
nem csak kenyérrel él az ember. 
Mert több az élet a tápláléknál. Mi-
ként a testnek szüksége van az étel-
bıl nyert energiára, ahhoz hasonló-
an, a lélek is igényli a mindennapi 
feltöltıdést, a lelki táplálékot. Jézus 
önmagát mennybıl alászállt, örök 
életet adó kenyérnek nevezi. A test 
táplálására szolgáló kenyér felszívó-
dik az emberi szervezetben, és ré-
szévé válik. Ugyanígy épül be a lel-
kébe, válik eggyé a mennyei kenyér 
azzal, aki élni akar vele és általa. Ez 
táplálja, ez határozza meg gondol-
kodását, viselkedését, tetteit, ez mu-
tatkozik meg egész életén. Pál a-
postol így fogalmazta meg ezt az 
eggyé válást: „Többé pedig nem én 
élek, hanem Krisztus él bennem.” 
Táplálkozási szakértık szoktak a 
következı szállóigével elıhozakod-
ni: „Mondd meg, hogy mit eszel, s 
megmondom, ki vagy!” A mennyei 
kenyérrel való táplálkozást nem kell 
kijelenteni. Nem deklarálni kell. Cse-
lekedeteink tesznek bizonyságot 
arról, hogy lelki éhségünket mivel 
elégítjük ki. 
    A kenyér több mint anyag, több 
mint táplálék. Az évezredek során 
jelképpé, eszmévé nemesült. Értéke 
felbecsülhetetlen. 

 
Bustya Sándor 

A felbecsülhetetlen érték 



   Mária és Márta magazin 4. 

Móra Ferenc 

Mindennapi kenyerünk 
 
   Szegény ember dolgát boldog Isten bírja. Voltunk 
olyan módban is, hogy a koldus is mákos rétest evett 
nálunk, de járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus is 
nagy úr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes 
háznál terítettek, de mink bizony csak az éhkoppot nyel-
tük. Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De még ha 
azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá 
a felelet: 
    – Háromfélét: kenyeret, haját, bélét. 
    Én bizony jobban szerettem volna, ha csak kétfélét 
ettünk volna. Inkább ettem volna a kenyérrel szalon-
nácskát, mint haját meg a bélét. 
    – Jaj, cselédem – simogatta ki édesanyám a sze-
membıl a kócos hajamat –, nagy úr ám a szalonna, 
csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre, örüljünk ne-
ki, hogy a mindennapi kenyerünket megadja a Jóisten. 
    Együgyő eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az 
örülnivaló. Annál jobban örültem annak, mikor a Jóisten 
elıször felejtette el megadni a mindennapi kenyeret. 
    – Kertészpecsenye lesz a vacsoránk – újságolta 
édesanyám. 
    Azám, csakhogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett 
bicska. Kertészpecsenyének a sült tököt csúfolja a sze-
gény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én hama-
rosan felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a 
mindennapi kenyeret. 
    – Jaj, lelkecském – sóhajtott édesanyám –, most már 
a kenyér is nagy úr lett, elszokott a házunktól. 
    Rossz esztendı járt, mostohán hozta a föld a termést. 
Amit meghagyott a fagy, elverte a jégesı, leégette a 
forróság. 

    – Az idén aszalt almát termettek az almafák – hajította 
a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisznyát. 
    Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. 
Olyan szőkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer három 
napig színét se láttuk. 
    Éhesen ıdöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mi-
kor a gazdag Hamar Hevérné rám kiáltott a muskátlis 
ablakukból: 
    – Te, fiúcska, szaggass a malackámnak egy kis pap-
sajtfüvet ott az árokparton. 
    Szép, kövér levelő papsajtok bodorodtak ott, a levelü-
ket megszedtem a malackának, én magam meg telerak-
tam a zsebemet szép kerek papsajtocskával, abból lesz 
énnekem jó vacsorácskám. 
    Gazdag Hamar Hevérné nagyon meg volt elégedve a 
munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret adott napszám-
ba. 
    – Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? – kér-
dezte tılem. 
    De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a 
kenyérrel, s már a kisajtóban beleharaptam. De abban a 
percben eszembe jutott édesanyám, s a falat nem ment 
le a számon. 
    – Lesz öröm, ha hazaviszem neki – gondoltam ma-
gamban, s belemarkoltam a papsajtba. Most már sokkal 
ízesebb volt, mint azelıtt. 
    Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. 
Inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot. 
    – Én már megettem a másik karajt – mondtam fülig 
elvörösödve. 
    Anyám meg azon erısködött, hogy ı is vacsorázott 
már. Mégpedig bundás gombócot. Az pedig a hajában 
fıtt krumplinak az ünneplıs neve; nem rossz étel az, ha 
jól megsózza az ember. 
    – Hanem tudod mit? – törülgette meg a szemét édes-
anyám. – Eltesszük a kenyeret édesapádnak. Jólesik 
neki, ha hazajön a szılıbıl. 
    Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar elnyo-
mott az álom a dús vacsora után. Csak hajnalban ébred-
tem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édesanyámmal. 
    – Nem viszem ki a kenyeret, fiam. Egyétek meg ma-
gatok. Engem ellát odakint ebéddel az öreg eperfa. 
    – Minket se kell félteni, apja! – erısködött édesa-
nyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába.     
    –  Jó az Isten, ma is ad az annyit, mint tegnap. 
    Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépács-
kát, krumplicskát, de még egy darab sajtocskát is talál-
tunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, hogy a 
kés nem fogta, örült is annak édesanyám nagyon, mert 
így nekem adhatta. 
    – Nekem nem mén bele ez az öreg fogam, fiacskám. 
    Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édesapám 
hazaért a szılıbıl. Vígan csóválta meg a tarisznyáját: 
    – Találd ki, cselédem, mit hoztam neked! 
    – Mit ugyan? Tán fürjecskét? – ugrottam elé lelken-
dezve. 
    – Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is – ragyogott 
a szeme édesapámnak, s kiszedte a tarisznya csücské-
bıl a nagy kincset. – Nézd e, madárlátta kenyér! 
    Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az 
édesanyámnak, az édesanyám meg neki.     
    Hármunknak mindennapi kenyere. 
    Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi ke-
nyér, amiért az Úristenhez imádkozunk. 

  Székely Bertalan festménye (1875) 
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    Nincs még egy szó, amely annyi képzettársításra 
adna alkalmat, mint a kenyér. Micsoda a kenyér? Hány 
fajta kenyér van? Hogyan szerezzük kenyerünket? 
Hogyan élünk vele? De ennél sokkal több kérdésünk is 
felmerül, amire mind keressük a megfelelı választ. 
    1. A kenyér táplálék. Esszük, amióta kijönnek a foga-
ink, s még az után is, hogy kihullnak. Mindennapi eledel, 
soha nem lehet megunni. Ha az embernek adott idıben 
semmi más tápláléka sem lenne csak kenyér, hosszú 
ideig meg tudna élni. Azért, mert a kenyér sőrített táplá-
lék; benne nem csak liszt, víz, só keveréke van, hanem 
többféle létfontosságú vitamin és nyomelem is. S mivel 
ilyen fontos táplálék, naponta gondoskodnunk kell a ma-
gunk és a reánk bízottak kenyerérıl. Ez a gondoskodás 
két dolgot foglal magában: a munkát és az imádságot. 
Mert a kenyér Isten ajándéka és az ember munkájának 
gyümölcse. A kettı együtt. Isten áldása nélkül semmire 
sem megyünk munkánkkal. Sokszor volt már, hogy tisz-
ta búzát vetettek és ocsút arattak. Isten a készet is elve-
heti: jöhet pusztító idıjárás, háború, tőzvész, s odalesz 
a kenyerünk. De ha valaki csak imádkozik, munkálkodás 
nélkül, hiába várja, hogy ölébe pottyanjon a kenyér. 
    2. Hány fajta kenyér van? Valamikor nem válogathat-
tunk, örvendtünk, ha egyáltalán kenyeret vehettünk. 
Sokszor jegyre, kiporciózva. Ma sokfélét árulnak az üz-
letekben: fekete, félbarna, fehér, korpás, káposztás, 
magvas, stb. de még ezeknél is sokkal többféle kenyér 
van. Tudunk arról, hogy valaki pl. „nehéz kenyéren van”: 
sok munkával is csak kevés és fekete kenyérre talál. 
Ismerjük a „nyomorúság kenyerét”, amelyet hadifoglyok-
nak s a börtönökben mérnek szőkösen. Attól is függ, ki 
adja, hol fogyasztjuk. Hiszen Petıfi Sándor szerint oda-
haza a fekete kenyér sokkal jobb íző, mint máshol a fe-
hér. Aki egyedül fogyasztja, annak keserő, aki megoszt-
hatja annak édes lehet. 
    De sokszor nem becsüljük meg Isten ajándékát. Nem 
vádolnak majd egykor bennünket az utcára hajított ke-
nyérszeletek, az iskolapadokban hagyott, vagy a csinta-
lan gyermekeknek labdául szolgáló kiflik? Falusi család-
ban olykor étkezéskor a földre hullott egy-egy falat ke-
nyér. Aki elejtette, felvette, megfúvogatta, megcsókolta s 
halkan bocsánatot kért Istentıl az akaratlanul földre ej-
tett áldás miatt. Mit teszünk mint szülık, nevelık, tanítók 
a kenyér megbecsüléséért? 
    3. Hogyan szerezzük kenyerünket? Már utaltunk rá: 
munkával és imádsággal. Soha nem volt olyan korszak 
a történelemben, amikor ne lett volna munka. Az Éden 
kert elsı emberpárjának Isten kettıs parancsot adott, 
annak ırzésére és mővelésére nézve. Ebben nyilván 
benne van a munka parancsa, amely kezdetben az em-
berpár napjait kitöltı örömteli foglalkozás volt. Csak az 
Istentıl való elfordulás után hangzott el az, hogy „orcád 
verítékével egyed a te kenyeredet”. Azóta minden ke-
nyér többé-kevésbé verítékes kenyér. 
    A kenyér összekapcsol. Akkor is, amikor szerezzük, 
akkor is, amikor fogyasztjuk. Közösségben dolgozunk, s 
munka közben nemcsak ima hangzik, hanem szitok, 
veszekedés, káromló szó is. Ezek mind hozzátapadnak 

kenyerünkhöz. Verejték, gonosz indulat, olykor még vér 
is. Mi mindent eszünk a kenyérben! Amikor fogyasztjuk, 
akkor is összekapcsol, hiszen az egy háztartásban élık 
egy kenyeret esznek. Evés közben eshetnek szép, mo-
solyt fakasztó szavak, de olykor keserőek is. Néha fel-
számoljuk, ki mennyit ad a közös kenyérbe, kinek drá-
gább a fáradsága. Ilyenkor keserően nyelünk, s nyele-
tünk egymással. Az édes kenyérre sós könny pereg, az 
áldás átokká válik. Eszembe jut, hogy a héber Ótesta-
mentumban a kenyér és a harc szó milyen közeli rokon-
ságban áll egymással. Bizony, közös munka, együttes 
imádkozás helyett harcolunk Isten és egymás ellen a 
mindennapi kenyérért. 
    4. Hogyan élünk a kenyérrel? Hálásak vagyunk-e 
Istennek az áldásért, amellyel megkoronázta az emberi 
fáradságot? Tudunk-e köszönetet mondani sok szántó-
vetınek, szállítónak, molnárnak, péknek, boltosnak, akik 
mind összedolgoznak azért, hogy ott legyen asztalunkon 
a mindennapi kenyér? Mint minden Isten-áldásával, a 
kenyérrel is lehet üdvösségesen élni és háládatlanul 
visszaélni. Két dologra figyelmezzünk.  Az egyik: akkor 
lesz áldás földi kenyerünkön, ha mindig hozzáadódik az 
élı Kenyér, vagy Életnek Kenyere: Krisztus. A másik 
egy elbeszélés. Móra Ferenc kis elbeszélése arról szól, 
hogy egy kisfiú valami szolgálatot tesz egy gazdag 
hölgynek, s jutalmul nagy karéj fehér kenyeret kap. Be-
leharapna, de eszébe jut az édesanyja. Hazaviszi, oda-
adja az anyjának azzal, hogy ı már megevett egy másik 
darabot. Az anyja szívesen megenné, de eszébe jut dol-
gos férje: odacsomagolja a munkába menı emberének. 
A férfi, kaszálás után elıveszi a csomagot, meglátja a 
kenyeret, de jó is lenne megenni. De eszébe jut a kisfia. 
Hazaviszi s odaadja gyermekének: nézd, madárlátta 
kenyér. Isten áldása így forog körbe a szeretı szívő csa-
ládtagok között. Bár mi is így tudnánk Isten áldását to-
vábbadni, másokra, szegényekre, betegekre, éhezıkre 
gondolva naponként.  

dr. Bustya Dezsı 

Sokféle kenyér és  
az Élet Kenyere 

 Bódás János   

                 Új kenyér 
 
 Az új búza már ömlik a garatra. 
 A föld hálás volt, most is fizetett. 
 Hogy új kenyér került az asztalodra,  
 tudod-e, hogy kinek köszönheted? 
 

 Köszönd meg népem dolgos önmagadnak, 
 köszöntsd az ekét, kaszát, szekeret,  
 követ, szitát – s mind kik szerszámot adtak,  
 ki fúrt, kalapált, szőtt vagy tervezett, 
 

 a vetőket, az aratót, a molnárt,  
 a péket, s kik a kenyeret kihordták... 
 De az égre is emeld fel szemed, 
 

 (tudod, hogy fényt, szellőt, záport ki ad) 
 s töltse be szíved csendes áhítat,  
 mikor az új kenyeret megszeged. 



6. Mária és Márta magazin 

A ma ismert formájú és állagú foszlós kelesztett ke-
nyér hosszú századok alatt alakult ki, miután háttér-
be szorította a pépes ételeket és a kovász nélküli 
lepénykenyérfajtákat. Míg ma a kenyér alatt a ma-
gas, erjesztett táplálékot értjük, addig számos kultú-
rában az adott megnevezés magában foglalja a ke-
nyér régi formáját, az erjesztetlen lapos lepényt és a 
kalácsféléket is. 
     
    A magyar kenyér elnevezés a korai ıspermi alap-
nyelvbıl származik, és elsıdlegesen dara, darakása, 
jelentése volt. A szó megmaradt, de az általa jelölt foga-
lom megváltozott. A honfoglalást megelızı korban a 
földmőveléssel is foglalkozó ıseink feltételezhetıen le-
pénykenyeret készítettek. A felsıbb néprétegek a Kár-
pát-medencében megismerkedtek a magas kenyérrel is, 
de az sokáig számukra is luxuscikk maradt. Az erjesztett 
kenyér készítése a köznépnél a XIV. századtól kezdı-
dött, és a XVI. században már mindennapos gyakorlat 
lett a fogyasztása azokon a helyeken, ahol kenyérgabo-
nákat termeltek. Emellett hamar megjelentek a kenyér-
sütés szakemberei is. Már a XI. században felbukkan-
nak a kenyeret sütı szolgák, és a XIII. századból van-
nak adatok saját mőhellyel rendelkezı sütımesterekrıl, 
akik egy századdal késıbb már erıs céhekbe szerve-
zıdtek. Mindez inkább a városokra és mezıvárosokra 
volt jellemzı, a parasztság és a vidéki értelmiség (de 
sok esetben a városi polgárság is) a XX. századig legin-
kább otthon sütötte kenyerét.  
    A kenyérfogyasztási szokások koronként és területen-
ként eltértek és változtak, hideg és meleg ételekhez, 
megkenve, hússal, tejtermékekkel stb. egyaránt fo-
gyasztották. A sütıipar elıretörésével és az életmódvál-
tozással a házikenyér fokozatosan visszaszorult. A sü-
tés többnyire kéthetente zajlott, amikor az egész család-
nak elegendı kenyeret sütöttek arra az idıszakra. A 
kenyér legfontosabb alapanyaga a Kárpát-medencében 
a búza, de sok helyen rozsból, árpából vagy kukoricá-
ból, illetve gabonák keverékébıl is készítették. A sütés-
hez szükséges lisztet vagy ırléskor a malomban különí-
tették el az ırleménybıl, vagy otthon, szitálással. A ke-
nyérsütés két napot is igénybe vevı folyamat volt: az 
asszonyok a lisztet már elızı este elıkészítették, átszi-
tálták, teknıbe tették, majd kovászt adtak hozzá. Amikor 
a kovász megkelt következhetett a legnehezebb rész, a 
dagasztás és utána a tészta érlelése. A XIX. századtól 
már elterjedıben volt a bolti élesztı használata is. A 
megformázott kenyereket a minden gazdaságban meg-
található kemencében (ritkább esetben a péknél) sütöt-
ték meg. Sütéskor gyorsabban elkészülı, és csemegé-
nek számító cipókat és kenyérlepényt is készítettek. 
Nagyjából két óra múlva, a kemencébıl kiszedett kenye-
reket elıbb lehőtötték, majd ebédkor hagyományosan a 
házigazda szegte meg, katolikus vidékeken az aljára 
késsel keresztet rajzoltak. A kenyereket elzárva, kosa-
rakban tárolták, hogy az egerek ne tudjanak hozzáférni. 
    Fontosságából adódóan a kenyér már korán kiemel-
kedı keresztyén szimbólummá vált, és a magyarság 

körében is számos hiedelem, mágikus eljárás kapcsoló-
dott, illetve kapcsolódik a készítéséhez és fogyasztásá-
hoz. Az egyházi szimbolikában is fontos szerepe volt 
ennek a tápláléknak, tisztelete részint ebbıl is fakad. 
Alapvetı táplálék lévén a termékenység, a bıség szim-
bóluma, és mint ilyen a mezıgazdasági mágikus szoká-
sok egyik fı eszköze, vagyis áldozati étel volt. A kenyér-
sütés idıpontja szabályozva volt, pénteken (különösen 
nagypénteken) tiltott volt: a hiedelem szerint az ekkor 

A kenyér szerepe a  
népi táplálkozásban 

   Szabó László     

  Édesanyám kenyere 
 
   Imádságos, szelíd lélek volt, 
   Az én zsoltáros jó Anyám, 
   Olyan mély hit parasztasszonyban  
   Nem is volt a földön talán. 
 
   Kenyerünket mikor sütötte, 
   Oly áhítattal ragyogott, 
   Hogy a szívünk dobogásától  
       Csodákba fúlt minden torok. 
 
   Én izgatott csodálatomban  
   Elejtettem a kenyeret, 
   Többi testvérim szörnyűködve  
   Mind Édesanyámra meredt. 
 
   Megszólalt halk, árnyékos hangon,  
   Vád lobbant szemsugáriban, 
   Gyöngéd parancs varázsa hullt rám:  
   „Vedd fel és csókold meg, fiam!” 
 
   „Mert a kenyér legszentebb étel  
   Kis falutól nagy városig, 
   Az ember lelke Istenével  
   A kenyérben találkozik.” 
 
   Én pityeregve szótfogadtam, 
   Azt hittem, Isten fenyeget, 
   Mert a szavak mélységes titka  
   Meghaladta értelmemet. 
 
   De értelmem hogy megvirágzott,  
   Láttam, hogy Anyám Mennyet ér,  
   Azóta szép lelkén keresztül  
   Áldott minden darab kenyér. 
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sütött kenyér véres lesz, sír a kemencében, kıvé válik. 
De a keddi vagy a Luca- és Borbála-napi sütés is tiltott-
nak számított. A sütést végzı személyre vonatkozó tiltá-
sok közül kiemelendı, hogy férfi, vagy havibajos nı nem 
süthetett, illetve sütés elıtt a nı nem közösülhetett. A 
kenyérkészítés minden fázisát hiedelmek és tiltások 
övezték. Mivel a kenyér kelesztése egy nehéz feladat 
volt, ezért több elıírás és hiedelem is kapcsolódott a 
tevékenységhez. Hogy a rontást, szemverést elkerüljék, 
a kovászolást nem láthatta idegen, a tésztát pedig nem 
volt szabad megdicsérni, az erjesztıanyagot általában 
nem volt szabad kölcsönadni. A különféle kísérıcselek-
ményekkel a sütés sikerét kívánták biztosítani: dagasz-
tás után cuppogtak a kenyérnek, kemencébe vetés után 
az asszony felemelte szoknyáját, a szakajtót felborítot-
ták. Hogy magasra nıjön a kenyér keresztet vetettek a 
tésztára, a kemence szájára, a kelni tett kenyérre ráol-
vastak. Egyes helyeken szokás volt az egyik vagy mind-
egyik kenyérbe ujjal lyukat nyomni, és az ilyen kenyeret 
különbözı célokra lehetett használni (például tőzvész 
elhárítására). A kenyeret nagy becsben tartották, Isten 
áldása néven is emlegették. Nem volt szabad rálépni, 
eldobni, és ha leesett a földre, meg kellett csókolni vagy 
legalább ráfújni. Ezt a tiszteletet tükrözik a megszegését 
és fogyasztását szabályozó elıírások és tilalmak is. Pél-
dául a megszegés elıtt keresztet kell rá rajzolni, a meg-
kezdett karéjt végig kell enni, befelé kell fordítani, hogy a 
gazdagság befelé jöjjön. 
    A kenyér szimbolizálta és biztosította a család jólétét, 
bıségét, termékenységét, és bizonyos kezdı alkalmak-
kor fontos szerepet kapott. Például az új évet, új életsza-
kaszt egész kenyérrel kellett kezdeni: az új házba egész 
kenyérrel költöztek, az új asszonyt egész kenyérrel fo-
gadták, a karácsonyi asztalra helyezett egész kenyeret 
újévkor kezdték meg. A koldustól vagy szegénytıl nem 

volt szabad megtagadni a kért kenyeret, sütéskor az 
egész cipót szánták neki.  
    Ezek mellett valamilyen esemény elıjelének is tekin-
tették, például egy hiedelem szerint a sütés közben 
megrepedı kenyér egy családtag halálát jelentette. A 
kenyérhez kötıdı hiedelmek többsége a modernizáció-
val feledésbe merült, egyes cselekmények már hiede-
lemháttér nélkül léteznek, csak a hagyomány tartja fenn 
ıket. 
    A kenyérhez azonban nem csak hiedelmek és szoká-
sok, hanem egyházi és világi ünnepek is kapcsolódnak. 
A református közösségek augusztus utolsó vasárnapján 
ünneplik az új kenyér ünnepét, amikor az új gabonater-
mésért, a mindennapi táplálékért adnak hálát. Az au-
gusztus 20-i, erısen vallásos jellegő nemzeti ünnepet a 
magyar kommunista hatalom úgy sajátította ki, hogy 
megalkotta az új kenyér ünnepének világi változatát. 
    E táplálék népszerőségét és fontosságát mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy a mindennapi beszédünkben, külön-
bözı szófordulatokban is lépten-nyomon elıbukkan. 
Például szólásokban, közmondásokban is jelen van a 
kenyér: kenyértörésre került a dolog; ha megdobnak 
kıvel, dobd vissza kenyérrel; kölcsön kenyér visszajár; 
kenyérre lehet kenni; kenyéren és vízen él; kell mint egy 
falat kenyér; megette kenyere javát; lesz még szılı, 
lágy kenyér; hátán háza, kebelén kenyere, mint a csigá-
nak stb. 
    Látható, hogy az évszázadok során, a ma ismert for-
májúra kialakult kenyér igen fontos szerepet tölt be a 
magyar ember táplálkozásában és kultúrájában egy-
aránt. A megváltozott életmód és egyes hagyományok 
eltőnése ellenére ma is számos hozzá kapcsolódó elem 
fennmaradt és elevenen él. 
                 Nagy Ákos 
                                                néprajzkutató 

Márták és Máriák (55.) 
 
    Gyulakuta Szovátától 30, Balavásártól 5 km távolság-
ra, az E60-as út mentén, a Kis-Küküllı völgyében, 
Kelementelke és Havadtı szomszédságában fekvı tele-
pülés. A református gyülekezet 1450 lelket számlál. A 
Gyulakutai Református Egyházközség Nıszövetsége 
Intzédi Zsuzsánna nevét viseli. Gróf Lázár Józsefné 
szül. báró Intzédi Zsuzsánna a gyulakutai református 
egyház nemes patrónusa volt a XIX. században. A 45 
tagot számláló nıszövetség 2014. szeptemberében ala-
kult. Két éve minden pénteken bibliaórán veszünk részt, 
amin Kulcsár-Rabocskai Levente lelkipásztor Igét hirdet 
és énekeket tanulunk. Itt szoktuk megbeszélni a szolgá-
latokat, tevékenységeket is. 
    Minden év októberében felköszöntjük a gyülekezet 
idıseit és szeretetvendégséget tartunk számukra. Több 
alkalommal elıadókat hívtunk meg, vendégül láttul a 
Mária és Márta Magazin szerkesztıit is. Állandó látoga-
tói vagyunk a havadtıi gyermekotthonnak és a marosvá-
sárhelyi öregotthonnak. Minden év márciusában részt 
veszünk a környékbeli gyülekezetekben szervezett nı-
szövetségi imanapon. Rendszeresen látogatjuk gyüleke-
zetünk újszülötteit. Minden évben jelen vagyunk a 
bonyhai kastélynapon. Nıszövetségi találkozókra és 

konferenciákra is 
mindig szívesen el-
megyünk. A nyári 
vakációban meg-
szervezett bibliahé-
ten a gyermekek ö-
rülhetnek a sok fi-
nom süteménynek, 
amit asszonytestvé-
reink készítenek 
számukra. A gyula-
kutai református nı-
szövetség saját 
zászlót is varratott, 
aminek felavatására 
tavaly december-
ben került sor. 
    Mindezt Istennek 
köszönjük és hálát 
adunk, hogy hitet, 
erıt, egészséget és jókedvet ad a ránk bízott szolgálat 
végzésére. Jelszavunk, ami a zászlónkon is szerepel: 
Szolgáljatok az Úrnak örömmel! (Zsolt 100, 2)  
                        
           Kovács Hajnal 
             nıszövetségi elnök  

Nıszövetségi zászlóavató 
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A kenyérsütés mikéntjérıl és an-
nak hagyományáról – nem véletle-
nül – a Koronkán élı Feldider 
Jenıné Móréh Delinkét    kérdezzük, 
aki a családjának még ma is, 
rendszeresen kemencében süti a 
kenyeret. 
    
 – Miért érdemes kenyeret dagasz-
tani és sütni, amikor ma, ha valami 
elérhetı, akkor az bizonyosan a ke-
nyér? Ráadásul, aki nem akar da-
gasztani az kenyérsütı gépet is  
használhat… 
    – Nem is lehet összehasonlítani a 
bolti kenyeret a házi sütésővel, és a 
kenyérsütı gép sem az igazi. Az az 
igazi, ha én kézzel megdagasztom 
és kemencében megsütöm. Elég 
gyakran sütök, általában 4-5 kenye-
ret is, de van úgy, hogy hatfelé 
szaggatom a tésztát, attól függıen, 
hogy hány családnak akarok még 
ajándékozni. A házi sütéső kenyér 
egyébként, miután kihől, a hőtıben 
vagy a kamrában igen jól eláll, és 

sokáig friss marad. 
    – Hogyan zajlik a kenyérsütés? 
    – Másfél kilogramm lisztbıl lesz 
egy kenyér, esetleg kettıbıl, de az 
már túl nagy. Azzal kezdem, hogy 
még elızı este megszitálom a lisz-
tet, elıkészítem a kovászt, vagyis 
langyos vízzel felöntöm és lisztet 
adok a korábbi sütésbıl maradt ko-
vászhoz, majd fakanállal simára ke-
verem. A kovászt nyáron hőtıbe tá-
rolom, télen a kamra is elég.  
    Reggel aztán a megszitált liszthez 
keverem a kovászt, kenyerenként 
egy-egy evıkanál sót teszek hozzá 
és addig adagolom a langyos vizet, 
amíg megfelelı tésztát kapok. Ez 
nem szabad sem túl gyenge, sem túl 
kemény legyen, mert úgy lesz puha, 
foszlós a kenyér bele. 
    A dagasztás tagadhatatlanul ke-
mény munka, nagyanyámtól úgy ta-
nultam, hogy tizenkétszer kell leso-
dorni és tizenkétszer ledagasztani s 
ez legalább fél óra. Közben mindig 
kiderül, ha még víz kell hozzá. Ezt a 
munkát két kézzel kell végezni, és el 
lehet képzelni, hogy milyen fárasztó, 
ha például esküvıre kétkemencényi 
kenyeret kell dagasztani. 
    A dagasztás után a tésztát belisz-
tezem és betakarom, hogy keljen 
meg. Ha a tekenı megtelik, jó púpos 
lesz, ilyenkor kell ismét „felverni”, 
mint a labdát, hogy kimenjen belıle 
a levegı. Ennek eredményeképpen 
a már sima tészta összeesik és meg 
kell várni, míg ismét megkel. Addig 
elı lehet készíteni a formákat, ami-
ket megkenek olajjal vagy zsírral és 
káposztalapukat teszek az aljára. A 
kemence felhevítése is tapasztalatot 
igényel, amikor kezd púposodni a 
kenyértészta, akkor kell begyújtani.  
    – Honnan lehet tudni, hogy elég 
meleg-e a kemence? 
    – A varizsolóval (piszkavas), meg 
kell varizsolni a kemence alját, s ha 
szikrázik, akkor elég meleg. Ilyen-
korra már a búbos részben is kife-
héredik a tégla. Ezek jól látható vál-
tozások, ha például az oldala még 
fekete, akkor nem elég meleg. Amint 
kész a kemence, akkor formába 
szaggatom a kenyeret és még ott is 
hagyni kell, hogy felkeljen, mert csak 
így lesz szép lyukacsos a bele. Köz-
ben ki kell szedni a szenet, végül 
betenni a kenyeret és két órát sütni. 
    – Mi a titka a jó kenyérnek? 

    – A legfontosabb, hogy jó minı-
ségő legyen a liszt, ez mindent meg-
határoz. Fontos, hogy a búza sikér-
tartalma magas legyen, legalább 30 
százalék fölötti. Van olyan, hogy 
négyszer is visszavisszük a lisztet a 
malomba, mert nem lehet jó kenye-
ret sütni belıle, ha nem jó a minısé-
ge. 
    – Milyen gyakran kell kenyeret 
sütnie? 
    – Nyáron a nagy melegben a ke-
mence felfőtése közben nagyon el-
szenvedem magam, úgyhogy csak 
minden harmadik héten sütök, de ha 
nincs nagy meleg, akkor kéthetente 
vagy akár hetenként is. 
    – Mi az, ami a kenyérsütéskor el-
maradhatatlan? 
    – Mindig eszembe jut, hogy a 
kicsi búzaszembıl mennyi ember 
eszik, ezért imádkozva kezdek hoz-
zá, így tanultam a szüleimtıl: „Soha 
ima nélkül ne fogj neki, a Jóistent 
kérjed, hogy segítsen meg!” Amikor 
befejezem a dagasztást s miután 
meglisztezem, három keresztet raj-
zolok kézzel a tésztára, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében és el-
mondom ezt az imát: „Uram, áldd 
meg! Áldd meg és szaporítsd meg!” 
Amikor pedig beteszem a kenyere-
ket a kemencébe, akkor a kemence-
ajtó fölé is három keresztet rajzolok, 
és úgy tanultam, hogy „sose vágd 
meg addig, míg keresztet nem raj-
zolsz a kenyérre”. Ezt még dédnagy-
anyámtól hallottam, aki nagy biblia-
olvasó asszony volt, ı azt mondta, 
hogy „Jézus is így csinálta, mert mit 
képzeltek, a kenyérszaporításkor az 
a sok kenyér csak úgy jött?” 
 
                 Korondi Kinga 

Kenyérsütés, imádsággal 

Kányádi Sándor 
 

Nagyanyó-kenyér 
 

Búzát vittem a malomba, 
hej, de régen volt, 

amikor még a Küküllőn 
malom duruzsolt. 

Megőröltem a búzámat, 
lisztje, mint a hó, 

Örült neki a ház népe, 
kivált nagyanyó. 

Sütött is az új búzából 
olyan kenyeret, 

illatára odagyűltek 
mind a gyerekek. 

Azóta is azt kívánom: 
legyen a világ 

olyan, mint a búza közt 
a kék búzavirág. 

Mindenkinek jusson bőven 
illatos-fehér, 

ropogósra sütött, foszlós 
nagyanyó-kenyér! 

 



  

  La vita è bella  
     

    Ismerısöm mesélte, hogy állt a kasszánál egy élelmiszerüzletben. Elıtte kettıvel egy idıs, betegnek látszó 
néni, kosarában tej, kenyér, tojás. A pénztárosnı beolvasta a termékek árát, de kiderült, hogy nem futja az 
egészre, úgyhogy némi bizonytalankodás után a tojásról lemondott a néni. Becsületére váljon a pénztáros hölgy-
nek, szó nélkül törölte a tojást, ami idıbe telt ugyan, de végül megtörtént. Ekkor egy fiatal férfi látva és hallva, 
hogy mi történt, odalépett és letett 10 lejt, hogy kifizesse a tojást. A kasszás ismét szó nélkül, kicsikét zavarban, 
újra beírta a tojást.     
    Közben a férfi még egyszer visszalépett, kicserélte a 10 lejest 50-esre, mondván: –  A visszajárót is adja a né-
ninek!  
    A néni miután felocsúdott meglepetésébıl, könnyekkel küszködve elpakolta az élelmiszereket meg a visszajá-
rót és igyekezett volna megköszönni a férfinek, de az addigra eltőnt. Azért halkan, mégis azt mondta: Köszönöm! 
Mert az élet szép! 
                 K2 
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    – Nagyjából az iparosodás kez-
detén a kenyéripari dolgozók rájöt-
tek, hogy jobban fogy a gluténnal 
dúsított kenyér. De a glutén csak az 
egyik probléma, hiszen ma már elér-
hetı a gluténmentes kenyér is, vi-
szont a gabona, amit felhasználunk, 
azt gyomirtóval, szárerısítıvel, ro-
varirtóval és mőtrágyával kezelik, 
ami belekerül a lisztbe, majd sütés-
kor színezı- és adalékanyagokat, 
ízfokozókat és állományjavítókat ad-
nak hozzá. 
    Ráadásul a kenyér gyomorégést 
okozhat, hatással van a koleszterin-
szintre, túlzott fogyasztása köztudot-
tan a hastérfogat növekedéséhez 
vezet, de befolyásolja a hormonszin-
tet is. Ezért általában a kenyérfo-
gyasztás csökkentését javasoljuk a 
hozzánk fordulóknak. Ugyanakkor a 
kenyér összerágva egy csirizes 
anyaggá válik, ami a tápcsatornába 
kerülve káros a bélflórára és gátolja 
a jó baktériumok fejlıdését. 

    – Ez azt jelenti, hogy egyáltalán 
nem kellene kenyeret fogyaszta-
nunk? 
    – A kulcs mindig a szervezet ál-
talános egészségi állapota, ami 
nagymértékben az emésztırendszer 
jó állapotával áll összefüggésben. A 
tanácsainkat mindig személyre sza-
bottan fogalmazzuk meg. Azonosít-
juk a problémákat és azokra keres-
sük a megoldásokat, majd hétrıl 
hétre a visszajelzések alapján követ-
jük a hatásokat, illetve javítunk a 
javasolt étrenden és segítjük, támo-
gatjuk az életmódváltást.  
Arra, hogy mennyi kenyeret fogyasz-
szunk, nincs általános recept. Egy-
szerősítve: minél kevesebb annál 
jobb. Érdemes odafigyelni, mert az 
emésztırendszer és az immunrend-
szer állapota között 80-85 százalé-
kos összefüggés van. Az immunsej-
tek többsége az emésztırendszer-
ben termelıdik és ott is fejti ki hatá-
sát, tehát a jól mőködı immunrend-
szernek alapfeltétele a jól mőködı 
emésztırendszer. Természetesen 
rövid távon jó eredményeket érhe-
tünk el immunerısítıkkel, táplálék-
kiegészítıkkel, vagy akár diétával is. 
De ez csak olyan, mintha a kiszáradt 
földet megöntöznénk, ami pillanat-
nyilag jót tesz, de a tartós hidratálás-
hoz ennél többre van szükség. Ezért 
személyre szabottan állapítjuk meg, 
hogy az adott szervezetnek a meg-
felelı mőködéshez mennyi szénhid-
rátra, fehérjére, zsírokra, vitaminra 
és ásványi anyagra van szüksége 
és hogy ezt milyen egészséges 
alapélelmiszerek fogyasztásával le-
het biztosítani. 

    – Általában milyen tünetek jelzik,  
ha  probléma van? 
    – Alapvetıen négy problématí-
pussal találkozunk, illetve ezek kom-
binációival: egyrészt vannak az 
emésztési problémák, súlyfelesleg 
vagy súlyhiány, másrészt az alvás-
sal illetve a stresszkezeléssel össze-
függı problémák, és végül az ener-
giafelhasználási problémák. Ezek 
mindegyike megfelelı táplálkozással 
javítható. Például a megszokott táp-
lálkozásban a kenyér a legfontosabb 
szénhidrát- és fehérjeforrásunk. A 
szénhidrát vagy cukor a testünk szá-
mára gyorsan felhasználható energi-
át jelent, ami ha túlzottan kerül a 
szervezetbe, akkor zsírként elraktá-
rozódik. A fehérje pedig az izmok 
építésében és mőködtetésében el-
engedhetetlen. Éppen ezért, ha tel-
jesen kihagyjuk a kenyeret a táplál-
kozásunkból, akkor gondoskodni kell 
arról, hogy legyen helyette elegendı 
más szénhidrát, illetve fehérje. Ez 
például zöldség és hús, tej, tojás 
kombinációjából vagy más módon is 
elıállítható, de a megfelelı élelmi-
szerek megtalálása mindig egyén-
függı. 
    – Sikeresnek tekinti ezt a tevé-
kenységét? 
    – Szeretném, ha a tudásommal 
könnyebbé tudnám tenni mások 
életét, úgy hogy egyre kevesebb 
panaszuk és kellemetlen tünetük 
legyen, illetve jó lenne, ha a szülık 
életmódváltásával jó példát mutatná-
nak gyerekeiknek. Ha ezt elérném, 
akkor sikeresnek érezném magam. 
 

        Korondi Kinga 

A legfontosabb  
szénhidrát- és fehérjeforrásunk 

 Bence Réka utolsó éves orvostan-
hallgató Marosvásárhelyen, aki 
amelett, hogy belgyógyásznak 
készül, táplálkozási szakértı és 
életmód tanácsadó. Mint mondja, 
fontos számára az egészség, de 
nem szeretné problémáinak keze-
lését csupán gyógyszerekkel 
megoldani.  
Ugyanakkor kitőzıtt célja az em-
berek életminıségének javítása, 
ezért kezdett el életmódtanács-
adással foglalkozni.  Vele beszél-
gettünk a modern táplálkozás kér-
déseirıl és ezen belül is külön 
figyelmet szenteltünk a kenyérfo-
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Németh Zoltánné János Zsuzsánna 
Újtusnádon született. Férje, aki 
nagysármási származású, tizen-
egy éve a Kézdi-Orbai Egyházme-
gyéhez tartozó nagyborosnyói 
gyülekezet lelkésze. Három gyer-
mekük közül Zoltán 9 éves, Kris-
tóf 6 éves és Eszter 3 éves. Azért 
kerestük meg a tiszteletes asz-
szonyt, mert azt hallottuk, hogy a 
hagyományos értékrend az alap-
elvük és hogy ennek részeként a 
kenyérsütés is a mindennapjaik 
szerves része. 
 
    – Miért jó kenyeret sütni? 
    – Mivel a mi munkánk a közös-
ségépítésrıl is szól, ezért ennek 
szerepe van a családban és a gyüle-
kezetben egyaránt. A gyermekeink 
részt vesznek a kenyérsütésben, és 
fontos, hogy azt a terméket fogyasz-
szuk, amit mi készítünk el. Látják a 
folyamatot és ezért jobban is értéke-
lik. Tudatosul bennük, hogy nem-
csak az üzletbıl lehet kenyeret vá-
sárolni, hanem el is lehet készíteni, 
igaz, hogy több munkával és fárad-
sággal jár. 
    – Milyen gyakran van kenyérsü-
tés? 
    – Hetente szoktunk kenyeret süt-
ni. Általában mindig akkor sütünk, 
amikor jelen vannak a gyerekek is: a 
fiúk vágják a fát, a lányunk pedig a 
teknı körül forgolódik. A gyerekek 
segítenek dagasztani, amikor ked-
vük van. Nem erıltetem, és nem 

szólok rájuk, ha rosszul csinálják, 
hanem az a lényeg, hogy szeressék 
és legyen sikerélményük. Arra törek-
szem, hogy a munka ne legyen szá-
mukra teher. A nagyobbik fiú fütyö-
részik, a két kicsi dúdolgat... Min-
denki fújja a magáét felszabadultan, 
és ez egyértelmően erısíti a családi 
köteléket. 
    – Melyik a kenyérsütés legizgal-
masabb része számukra? 
    – A fiúk számára a favágás, a 
tüzelı elıkészítése és természete-
sen az a pillanat, amikor megkóstol-
juk a frissensült kenyeret. 
    – Hogyan adható át a kenyérsü-
tés fortélya a gyerekeknek? A fiúk is 
megtanulják,  vagy ık maradnak a 
tőzrakásnál? 
    – A fiúk is tudják a folyamatot, 
gyakran elmondom, hogy mit teszek 
bele, és néha kérdezgetem is ıket, 
hogy emlékeznek-e rá. 
    – Megtörténik, hogy nem sikerül 
olyanra, amilyenre ık szeretnék?  
    – Általában szokott sikerülni, de a 
lányom néha méltatlankodik, hogy 
sok a mag benne, ugyanis szoktam 
tenni bele lenmagot, köményt, tök-
magot. 
    – Megéri erre idıt áldozni? A csa-
lád és a gyülekezeti elfoglaltságok 
mellett nem könnyő úgy beosztani 
az idıt, hogy mindenre jusson… 
    – Megéri, mert alapélelmiszer és 
tudjuk mi van benne. A minıségi 

élelmiszer elıállítására nem sajná-
lom az idıt. Azt szokták mondani, 
hogy az embernek arra van ideje, 
amit fontosnak tart. Nekünk ez fon-
tos. Csak addig tőnik nehéznek, 
amíg elkezdjük, és rájövünk, hogy 
megéri a fáradságot. Kislány korom-
ban nagyanyám és édesanyám is 
sütött kenyeret. Most én folytatom, 
mert nagyon szeretem. Pár éve új 
receptet készítettem, hogy még 
egészségesebb és ízletesebb le-
gyen, s azóta mindig teszek a ke-
nyértésztába rozslisztet és különbö-
zı magvakat is. Szeretek a lisztel, a 
kovásszal, a kelt tésztával dolgozni. 
Sokszor ajándékozok kenyeret is-
merıseimnek, és amikor sütöm már 
öröm tölt el, hogy másokat is megör-
vendeztethetek. Az is jó, amikor a 
gyülekezeti tagokkal közösen sü-
tünk. Vannak ugyanis olyan alkal-
mak, amikor meghívom a gyüleke-
zetet kenyérsütésre. Ezek jó lehetı-
ségek arra, hogy együtt legyünk és 
mindig a közösség épülésére szol-
gál. Például, húsvétra az idıs embe-
reknek sütöttünk ajándékba kenye-
ret. Amikor az idıs embereknek ke-
nyeret ajándékozunk, mindig mond-
ják, hogy a házikenyér a gyermekko-
rukat juttatja eszükbe, egy kicsit is-
mét gyerekek. Ez a legfontosabb, 
hogy örömöt szerzünk nekik.  
 
     Korondi K. 

Család és gyülekezet a dagasztóteknő körül 

A Kézdi-Orbai Egyházmegye tiszteletes asszonyai Újzsenge ünnepén 
együtt sütöttek kenyeret Nagyborosnyón 
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  A család igen fontos feladatai közé tartozik a szolgá-
lat- és segítıkészség kialakítása a gyerekekben, ami a 
munka szeretetével és örömének felfedezésével jár 
együtt. A gyerekeknek részt kell vállalni a családi mun-
kamegosztásban, erejüknek, képességeiknek megfele-
lıen. Az otthoni feladatok révén a gyerekek megtanul-
nak másokért tenni, fejlıdnek társas érzelmeik, kitartá-
suk, kötelességérzetük. Minél inkább áthatja otthonun-
kat a szolgálat szelleme, ez annál inkább kifejlıdik a 
gyermekek lelkében is. A munka erısíti a gyerekek fele-
lısségérzetét, és nem utolsósorban a kedélyét is. A 
„dolgos” gyerekek vidámabbak, szófogadóbbak és köny-
nyebben kezelhetıek, mint a megkímélt és elkényezte-
tett társaik.  
    Miért olyan nehéz a mai gyermekeket munkára nevel-
ni? Szülıkkel való beszélgetéseim során gyakran hallot-
tam arról, hogy a gyerekek rendetlenek, nem vállalnak 
részt a házimunkából. Az okok feltárása közben arra 
derült fény, hogy a szülık gyakran elvégzik a házimun-
kákat a gyerekek helyett, hogy „kíméljék” ıket, vagy 
egyszerően nem várják meg a kérés, felszólítás és a 
végrehajtás közti idı eltelését.  
    A gyerekeknek koruknak megfelelıen kell részt adni a 
háztartási munkából. A gyermek tevékenységében az 
egyik legfontosabb motiváció: a szokás. Egy megszokott 
cselekvés rögzıdik, és késıbb szükségletté válik, ezért 
nagyon fontosak a rituális cselekvések a gyerekek életé-
ben. A mindennapos családi rituálék biztonságérzetet 
adnak, és az ismétlıdı cselekvések szokássá válnak. 
    A munkára való nevelés elsısorban az önállóságra 
való neveléssel kezdıdik. A gyerekekben pici koruktól 
megvan a késztetés arra, hogy önállóan végezzenek 
dolgokat. Szülıként, nevelıként ezt elısegíthetjük, de 
vissza is szoríthatjuk: mert nem elég ügyesen és gyor-
san csinálja, mert szemetel, összekoszolja magát stb. A 
kisgyereket kezdetben a tenni akarás, az állandó moz-
gás ösztönzi. Számára nem a munka eredménye, ha-
nem a cselekvés a fontos. Például: port töröl, de nem 
azért, hogy környezete tisztább legyen, hanem magáért 
a cselekvésért és ugyanakkor azt szeretné tenni, amit 
anya vagy nagymama. Utánozni akar, szeretné, ha rá is 
figyelnének és megdicsérnék. 
    Célszerő a feladatokat az elemi szükségletek körüli 
tevékenységekkel kezdeni: kivinni a szennyest a kosár-
ba, a tányért és poharakat a mosogatóba tenni, a játéko-
kat elpakolni. Óvó néniktıl hallottam, hogy sok gyerek-
nek egyáltalán nem természetes, hogy azt a játékot, 
amire már nincs szüksége, visszategye oda, ahonnan 
elvette. Valószínőleg otthon sem kérnek tılük ilyesmit, 
anya megcsinálja helyettük. 
    Fontos, hogy a szülı a házimunkát aprólékosan mu-
tassa meg és magyarázza el gyermekének, kísérje mun-
káját figyelemmel, és minden alkalommal értékelje azt. 
Mintegy 10 éves korig az a célravezetı, ha maga a szü-
lı is együtt tevékenykedik gyermekével, ha segítünk 
neki, közösen végezzük el, de nem csináljuk meg he-
lyette. A munkára nevelést érdemes játékos formában 
kezdeni. Kezdjük azzal, amit a gyerekek szívesen kipró-

bálnának: a kisfiúk szívesen dolgoznak az apjukkal, a 
kislányokat be lehet vonni a sütés-fızésbe. Ahol kis test-
vér van, célszerő a nagy testvért bevonni a kicsivel kap-
csolatos foglalatosságokba. Számítsunk arra, hogy a 
gyerek munkája nem lesz olyan tökéletes, mint a felnıt-
té. Nem fog az összes elmosott edény csillogni, és víz-
ben fog úszni a fél konyha, vagy a sütés-fızés eredmé-
nyeképpen több étel kerül a földre, a ruhára, mint az 
edénybe. Legyünk türelmesek a gyerekkel. 
    Az iskola kezdésével egy újabb kötelezı feladatsoro-
zat következik a gyerek életében: meg kell tanuljon 
egyedül bepakolni, egyedül tanulni. Célszerő, hogy leg-
késıbb harmadikos korára ezeket a tevékenységeket 
egyedül végezze el. Itt kezdıdik a kötelességvállalás 
kialakulása, a feladattudat kibontakozása. Az önálló és 
dolgos gyerekek, megfigyelések szerint, a kompetencia-
méréseken is jobban teljesítenek. Mert ık nem csupán 
ismeretekkel rendelkeznek, hanem alkalmuk van azokat 
a gyakorlatban is felhasználni. 
    A következı nehéz idıszak a kamaszkor: ebben az 
életkorban a gyerekeknek és fiataloknak feladatokra van 
szükségük, a szülıknek pedig türelemre. Ebben a kor-
ban még a legszorgalmasabb gyerekeknek is elmegy 
egy idıre a kedvük a munkától. Több türelemre, kitartás-
ra és erıfeszítésre van szüksége a szülınek, hogy to-
vábbra is bevonja a gyereket a házimunkákba. A kama-
szok érzékenyek a parancsolgatásokra és a megszorítá-
sokra; a kérésekre és a választásokra jobban reagálnak, 
mint az utasításokra. Megkérhetjük a kamaszt, hogy 
vigye ki a szemetet, amikor szünetet tart a számítógépe-
zésben. Ha nem reagál, akkor mi se reagáljunk kérései-
re, amíg a feladatot végre nem hajtja. A kamaszokkal 
fölösleges vitákba és veszekedésekbe belemenni. Ha 
nincs kedvük dolgozni, jó ötlet ıket választás elé állítani: 
„Mit szeretnél csinálni, a konyhában segédkezni vagy 
bevásárolsz?” Végsı soron a szülı kitartása és követke-
zetessége a fontos. 
    Gyemekünk munkára való nevelése során legyen 
mindig elıttünk annak a felnıttnek a képe, akivé szeret-
nénk, hogy a gyerekünk váljon. Neveljük önállóságra, a 
munka szeretetére, az Isten és a közösség szolgálatára, 
és nem utolsósorban a lelki egészség és egyensúly 
megtalálására. 
 
           Porkoláb Annamária 

                                                                pszichológus 

A velünk született  
tevékenységi vágy 
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Gógánváralján takaros portán fogad Nagy Márton 
nyugdíjas lelkipásztor, szíves szóval vezet be ottho-
nukba, ahol felesége, Nagy Mártonné Varga Margit a 
barátságos, kézimunkákkal díszített környezetben 
emlékezik életére, közös szolgálatukra. 
 
    – Gógánváralján születtem 1947-ben. A férjemnek is 
ez a szülıfaluja. Heten voltunk a családban, nagyszüle-
immel, szüleimmel, egy nagynénémmel és húgommal 
együtt. Emlékszem a húgom születésére, nagynéném 
éjszaka kézen fogott: édesanyád egy kicsit beteg, ejsze 
jön a gólya… Örültem a kis testvéremnek. Nagyapám 
hat évet volt Amerikában, birtokot szerzett, a falu bírója 
lett, aztán mindent elvettek a kollektivizáláskor, kulákká 
nyilvánították. Nagy szılısünk volt, emlékszem a szüre-
tekre, az asszonyok szedték a szılıt, jöttek a cigányok 
muzsikálni, folyt a munka. Tizenkétféle nemes szılıfaj-
tánk volt, négy mazsolának 
való. Aztán mindenki jóíző-
en evett, leterítettek két 
abroszt, volt szalonna, sajt, 
túró, paradicsom, paprika, 
lepény, ordás, diós, mazso-
lás kalács meg pálinka is, 
de akkor nem folyt úgy az 
ital, mint most. Sok szerete-
tet kaptam a családomtól, 
imádságra, énekre tanítot-
tak: Ne csüggedj el, kicsiny 
sereg… Lelkükbıl imádkoz-
tak. Nagyon sok, érdekes 
régi történetet is mondtak 
nekünk. Vasárnaponként, 
bármilyen fontos dolog jött 
is közbe, reggel fél tízkor 
mindent hagytunk, mosakodás és mentünk a templom-
ba. Nagyanyám nagyon jól fızött. Most is érzem vasár-
napi csirkepaprikása illatát. Megvolt a beosztása, hogy 
melyik nap mi legyen az ebéd.  A tavaszhoz kötıdnek a 
legszebb emlékeim, a sok virág, virágillat… Iskolába 
csak nyolc évet jártam, mert azt tartották, hogy az a le-
ány, aki tovább tanul, elzüllik. 
    – Már házasságot kötöttetek Nagy Mártonnal és két 
gyermeketek is megszületett, amikor férjed felvételizett 
a Teológiára. Hogyan történt ez? 
    – A férjem, miután 1962-ben leszerelt, elkezdett ne-
kem udvarolni. Kımővesként dolgozott a környezı fal-
vakban, s hogy nehogy valaki leüssön a kezérıl enge-
met, amíg ı távol van, ezért 1965-ben összeházasod-
tunk. 1967-ben született az elsı gyermekünk, Olga, 
1971-ben pedig Attila fiúnk. Akkor nem könyvbıl nevel-
tük a gyermekeinket, amit mondtak az öregek, azt tettük. 
Sok minden jutott eszembe, de az soha, hogy én valaha 
lelkészfeleség leszek. A férjem abban az idıben a gyü-
lekezet kántora volt. Nagyon szeretet olvasni és Csiha 
Kálmán, az akkori lelkészünk, sok könyvet adott neki. 
Néhány nap alatt kiolvasta ıket. A tiszteletes úr kikér-
dezte a könyvek tatalmát, mert nem hitte, hogy ilyen 
hamar elolvasta. İ biztatta, hogy végezze el a középis-
kolát Erdıszentgyörgyön, amit el is végzett magánúton, 
s utána pedig arra bátorította, hogy felvételizzen a Teo-
lógiára. Akkor harmincöt éves volt. A négyéves Attila 

kisfiúnk azt kérdezte, hogyha édesapám pap lesz, ki 
lesz az én édesapám? Volt egy Trabantunk, azzal járt 
haza Kolozsvárról a férjem havonta vagy kéthavonta. Én 
itthon a két gyermekkel, földet vettem ki a kollektívtıl, s 
azt dolgoztam az anyósom segítségével. Állatokat tartot-
tam, sokat emeltem, gürcöltem... Nehéz négy év volt. 
1978-ban végzett, s a Hargita megyei Telekfalvára he-
lyezték ki. Szombaton költöztünk és vasárnap már úrva-
csorát osztott újzsengére. Utána nagy szomorúsággal 
mentünk vissza Gógánváraljára, eltemetni harmadik 
gyermekünket, akit kéthónaposan vesztettünk el. Szüle-
tésétıl fogva a kórházban volt, de minket nem engedtek 
mellé. Ott halt meg. 
    – Mennyi idıt töltöttetek Telekfalván? 
    – Tíz évet, 1978-tıl 1988-ig. Margit Veronika leá-
nyunk már ott született 1979-ben. Munkánk után halad-
tunk, tehenet vettünk, mire a vásárból hazamentünk, a 
presbiterek elkészítették az istállót. Két anyadisznót tar-
tottunk, juhaink voltak, két csikó, nyúl, tyúk, kacsa, liba. 
Nagyon sokat dolgoztunk. Az épületeket kívül-belül 
rendbetettük. A férjem kımővesmunkát vállalt. Nekem 

nem volt munkahelyem, a 
három gyermeket nevelni 
kellett, igyekeztünk, hogy 
semmiben ne érezzenek hi-
ányt. Úgy éltünk, hogy sze-
rettük az embereket és ık is 
minket. 
    – Miért mentetek el Telek-
falváról? 
    – Egyrészt közelebb hú-
zódtunk idısödı szüleink-
hez, a másik ok pedig az 
volt, hogy a kollektív mérnö-
ke elvette tılünk a telekfalvi 
földeket, így nem tudtuk az 
állatainkat tartani.    
    1988-ban hívtak meg 
Szolokmába és mi elfogad-

tuk a meghívást. Itt is rendbe tettük az épületeket, a fér-
jem saját kezőleg csőrt épített. Színdarabot tanítottunk. 
Végeztük a szolgálatunkat. Négy év után a Dicsıszent-
márton melletti Ádámosra költöztünk, ahol két évet töl-
töttünk. 1994-ben szülıfalunk lelkészét meghívták 
Vámosgálfalvára és így a férjemet egyhangúlag haza-
hívták a megüresedett lelkészi állásba. Örömmel fogad-
tuk el, hiszen a szüleink már nagyon idısek voltak és a 
segítségünkre szorultak. Még tíz évet szolgáltunk a 
nyugdíjazásunkig. Szolgálatunk alatt mindig nagyon fon-
tos volt számomra, hogy kifejezzem az együttérzésemet 
a rászorulók iránt, hogy segítsek, ahol csak lehet. Sok-
szor azt mondtam, hogy a mai eszemmel nem mennék 
bele, de olyan sok mindenkivel találkoztam, és úgy tu-
dok most is mindenkit szeretni… Sosem felejtem el, 
hogy Telekfalván milyen kedvesen fogadtak, a közös-
ségben nálunk nélkül nem történhetett semmi, mindig 
meg voltunk híva és mindenütt ott voltunk. De történt 
olyan is, hogy elmentem és leteremtettem egy-egy fér-
jet, ha a felesége sírva panaszkodott rá, de nem hara-
gudtak meg érte. Ha vendég érkezett vasárnap egy-egy 
családba, eljöttek mind a templomba és utána minket is 
meghívtak magukhoz. A többi gyülekezetben is annyira 
benne éltünk a közösségben, annyira összekötött min-
ket a szeretet… Otthon voltunk mindenütt… 
                                                     
           Tatár Anna Julianna  

Otthon voltunk mindenütt 
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N Ő S Z Ö V E T S É G I  

H Í R E K  
A kegyelem csillagjegyében 
 
„Ímé, napok jınek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bo-
csátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz 
után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatá-
sa után” (Ámos 8, 11), mert „az ember nem csak kenyérrel 
él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából 
származik” (V. Mózes 8, 3). 
A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyikben szü-
lettél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, „mert az az Is-
tennek kenyere, amely mennybıl száll alá, és életet ád a 
világnak” (János 6, 33). 
 
Január 
Bízd csak azért magadat İreá és légy békességben: ezekbıl jó 
származik reád. (Jób 22, 21) 
 
Február 
Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre 
gondotok legyen minden ember elıtt. (Róma 12, 17) 
 
Március 
Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, 
mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. (Máté 7, 12) 
 
Április 
Járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, 
és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Isten-
nek, kedves jó illatul. (Efézus 5, 2) 
 
Május 
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, 
amely nélkül senki sem látja meg az Urat. (Zsidók 12, 14) 
 
Június 
Senki ne gondoljon az ı szívében gonoszt az ı felebarátja el-
len; s a hamis esküvést se szeressétek. (Zakariás 8, 17) 
 
Július 
Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kár-
hoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik; adjatok, 
néktek is adatik (…). Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, 
amellyel ti mértek. (Lukács 6, 37) 
 
Augusztus 
Legyetek egyértelmőek, rokonérzelmőek, atyafiszeretık, irgal-
masak, kegyesek. (I. Péter 3, 8) 
 
Szeptember 
Hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat meg-
tartják. (Példabeszédek 8, 32) 
 
Október 
Jó az Úr, erısség a szorongatás idején, és ı ismeri a benne 
bízókat. (Náhum 1, 7) 
 
November 
Ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 
(Máté 28, 20) 
 
December 
Erıt ad a megfáradottnak, és az erıtlen erejét megsokasítja. 
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkü-
lönbek is; de akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra 
kelnek, mint a saskeselyők, futnak és nem lankadnak meg, jár-
nak és nem fáradnak el! (Ézsaiás 40, 29-31) 
 
 

* A Küküllıi Református Egyházmegye Nıszövetsége 
június 10-11-én csendesnapokat tartott Hármasfaluban, 
ahol dr. Somfalvi Edit teológiai tanár tartott elıadást.  
 
* Harmadik alkalommal szervezte meg az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület Nıszövetsége a Bonyhai Kastély-
napot. A július 9-én tartott rendezvény istentisztelettel 
kezdıdött, amelyen Bíró István küküllıi esperes és  P. 
Tóthné Szakács Zita magyarországi lelkésznı szolgált. A 
családi nap résztvevıit Kató Béla püspök köszöntötte. 
Beszédében hangsúlyozta: mindent meg kell tenni, hogy 
istenkeresı, Istenben bízó gyermekeket neveljünk. A 
kastélyparkban felállított sátrakban 11 helyszínen zajlot-
tak a programok. A találkozó Mészáros János Elek kon-
certjével zárult.  
 
* Július 25-29 között Homoródfürdın tartotta 3. bibliais-
koláját a Maros-Mezıségi Református Egyházmegye 
Nıszövetsége.  
 
* A proMissio Egyesület Maradj aktív! programja két ta-
nulmányi kirándulást is szervezett a nyár folyamán. Má-
jus 28-29 között Máramarosba látogatott egy 55 fıs cso-
port, útjuk során megtekintették az árokaljai dendrológiai 
parkot, a dési református templomot, a barcánfalvi orto-
dox kolostort és Máramarosszigetet. Augusztus 13-án 
pedig Csíkszeredába utaztak, megnézni a Csontváry-
kiállítást. Mindkét alkalommal nagyszerő élményben volt 
részük, amit az idegenvezetıknek, tárlatvezetıknek is 
köszönhettek. 
 
* Augusztus 26-27-én a Marosvásárhelyi Forgatagon 
gyermekfoglalkozást tartott a proMissio Egyesület 4 mun-
katársa. A bibliai kvíz, társasjátékok iránt különbözı kor-
osztályú gyermekek érdeklıdtek. 
 
* Szeptember 4-én Póka volt a házgazdája a Görgényi 
Református Egyházmegye nıszövetségi konferenciájá-
nak. A jó hangulatú rendezvényen Péter Éva, az egyház-
kerület zenei referense tartott elıadást.  
 
* Szeptember 10-én Tordaszentlászlóra várták konferen-
ciára az észak-erdélyi régió nıszövetséges asszonyait. A 
találkozón dr. Buzogány Emese kolozsvári kórházlelkész 
prédikált. Az idıs emberek körében végzett lelkigondo-  
zásról Szabó Zsuzsanna kecskeméti és Molnár Helén 
sajószentandrási lelkésznık tartottak elıadást.   
 
* A Kárpát-medencei magyar reformátusság életét, iden-
titását bemutató program új sorozathoz érkezett. Elsı-
ként a Dunántúli Egyházkerület mutatkozik be. Az elıké-
szítı konferenciára Balatonfüreden került sor szeptember 
15-18 között, amire a tíz egyházkerület nıszövetségi 
elnökeit is meghívták. Az ott elıkészített anyagot decem-
ber elsı vasárnapján mutatják be a református gyüleke-
zetekben.  
 
* Vámosgálfalán találkoznak szeptember 24-én a közép-
erdélyi régió egyházmegyéinek nıszövetségei. A Görgé-
nyi, Küküllıi, Marosi és Maros-Mezıségi egyházmegyék-
nek szervezett konferencián P. Tóthné Szakács Zita és 
Gilicze Andrásné magyarországi lelkésznık szolgálnak.  
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A legfinomabb falat 
(magyar népmese) 

 
  Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, 
tortát, kalácsot, egyéb zsannamannát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet 
tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz ma-
gáért! Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott 
sült malacot, tejben fıtt dióbelet. Hiába! A király fanyalgósan tolt el magától mindent. 
    Aztán mikor a megszeppent szakács a tizenharmadik tálat tette elébe, mérgesen 
felkiáltott:  
    – Elég volt! Ezeket már mind meguntam! Ha nem hozol olyat, amilyet még nem et-
tem, leüttetem a fejed!  
    A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit fızzön, de sem-
mi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte a nyakán érzete a hóhér pallosát.    
    No, ennek fele se tréfa! Hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától 
és világgá ment.  
    Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfıre, az ebéd meg nincs se-
hol! Ilyen még sohasem fordult elı. Azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot 
vasra verve vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király 
parancsolta! De hol volt már akkor a szakács! Elıállt a fıasztalnok:  
    – Felséges királyom, jelentem alássan, a szakács megszökött.  
    Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács?  
    Hát utolsó ember ı az országban, hogy meg sem ebédelhet? Azonnal nyergeltetett. 
Lóra egy szakasz katona! İ lovagolt legelöl mérgesen, éhgyomorral. Nyargaltak, de 
csak a nyomára találtak, azon jutottak harmadnapon egy nagy erdıségbe. De nyomot 
vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek lehullott levél. İgyelegtek a fák között 
összevissza. Addig ıgyelegtek, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy 
nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király:  
    – Gyere le, ebadta, mert lelılek!  
    A szakács meg se moccant, halottnak tette magát, mintha csak az ágak tartanák, 
hogy le ne pottyanjon. A király elevenen akarta kézre keríteni. Úgy gondolta, hátha 
nem is halt meg, csak alszik vagy elalélt a nagy fáradtság miatt. Megparancsolta, vág-
ják ki a fát. Hozzá is fogtak a katonák, de hát a favágás nem katonadolog, meg nem is 
nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan leütteti a fejét, és akkor 
nem adhat már nekik semmit, nem ehetik a sódart, a libacombot, a kolbászt a komisz-
kenyér mellé.  
    Látta a király, mennyire ímmel-ámmal dolgoznak a katonái. Felkapott egy csákányt, 
a tenyerébe köpött, aztán teljes erıbıl vagdosta a gyökereket, repkedett a forgács 
szanaszéjjel. Egyszer meg is reccsent az ág a szakács alatt, azt hitte dıl a fa, annyira 
megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a ke-
zét, megfeledkezett a kenyérrıl, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, 
hát az meg micsoda?  
    – Ez bizony csak kenyér – mondták a katonák. – Nem királynak való, hanem csak a 
szegény embernek.  
    Elıvette bicskáját a király, szelt belıle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele 
elfogyott. Azt mondja akkor:  
    – Na, ilyen finomat nem ettem még, amióta a pólyából kioldottak. Sohase mondtad, 
te gézengúz – kiáltotta fel a remegı szakácsnak –, hogy ilyen jóíző eledelt is tudsz 
készíteni! Gyere le, hé, megkegyelmezek, megérdemled, hogy továbbra is a király 
szakácsa legyél!  
    Fölbátorodott erre a szakács. Lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy 
olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király 
rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba lovat vásárolni a szakácsnak. Felül-
tette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig.  
    Csak ámult-bámult az udvari cselédség, nem tudták mire vélni, mivel engesztelhet-
te ki a szakács a királyt, mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe 
került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor azt mondta a király:  
    – A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalom-
ra, el ne hagyd mellıle a kenyeret.  

Az aratástól ... 

   … a kenyérig. 
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Almás zabkeksz 
     

   Hozzávalók: 1 tojás, 0,5 dl almalé (100%-os), 1 mokkáskanál fahéj, 
1 alma, lereszelve, 2 evıkanál zabkorpa, 12 evıkanál zabpehely, 
dió, mazsola. 
    Elkészítés: A tojást, az almalevet és a fahéjjat robotgéppel 
összekeverjük, majd a többi hozzávalót kanállal hozzákeverjük. 
Néhány percig állni hagyjuk, és 160 °C-on elımelegítjük a sütıt.  A 
masszából a tenyerünkkel tojás nagyságú golyókat formázunk, sütı-
papírra tesszük, lelapítjuk, és kb. 20-25 perc alatt készre sütjük. 
 
Káposztás kenyérlángos 
 

    Hozzávalók: 2 tepsihez – 60 dkg liszt, 3 dkg élesztı, fél dl tej, pici 
cukor az élesztı kelesztéséhez, 3 dl kézmeleg víz, 1 csapott evıka-
nál só, 2 evıkanál étolaj. A feltéthez – fél dl étolaj, 1 kg gyalult ká-
poszta, 20 dkg hasaalja szalonna (bacon), 1 db közepes fej hagyma, 
1 dl tejföl, 1 tojás, só, bors, kb. 20 cm füstölt kolbász. 

    Elkészítés: Az élesztıt a langyos tejben felfuttatjuk. Mikor feljött az 
élesztı, a liszthez adjuk, amibe a hozzávalókat is beletettük, és jól 
kidagasztjuk. 30-40 percig meleg helyen kelesztjük. A gyalult káposz-
tát meghintjük sóval, majd 5-10 percig állni hagyjuk. Fél dl olajat 
beleteszünk egy lábasba, 2-3 cm széles csíkokra vágjuk a bacon 
felét. A hagymát apróra kockázzuk, majd az olajba tesszük a szalon-
nacsíkokkal együtt, és megdinszteljük. Amikor a hagyma kész, bele-
tesszük a káposztát, és fedı nélkül megpároljuk. Közben meghintjük 
borssal is. (Tegyünk bele bıven, mikor kész van, a bors érezhetı 
legyen a káposztán.) A tejfölt és az egész tojást összekeverjük, és 
ráöntjük a káposztára (amikor már kikapcsoltuk alatta az égıt). A 
megkelt tésztát táblára borítjuk, két részre osztjuk, kinyújtjuk, majd a 
tepsibe helyezzük. A tepsit nem kell megkenni semmivel. A káposztát 
is megfelezzük, és elegyengetjük a tészta tetején. A maradék szalon-
nából 3 cm-es kockákat vágunk, a kolbászt felkarikázzuk, és ezt a 
káposzta tetejére tesszük. Sütés elıtt 15 percet pihentetjük az 
elkészített kenyérlángost, majd elımelegített sütıben megsütjük. 
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Károli Gáspár 1590. augusztusában fejezte be a Bib-
lia magyar nyelvre való fordítását. Ugyanabban az 
évben Vizsolyban ki is nyomtatták. Rejtvényünkben 
a reformáció 500 éves évfordulójára készülve a 
Károli Gáspár elıtti próbálkozásokra, illetve kiadá-
sokra emlékezünk. 
 
Vízszintes: 1. Két huszita szerzetes, akik elsınek 
fordították le magyar nyelvre a Bibliát. E fordítás a 
török idıkben elveszett, csak három kódexben ma-
radt fenn töredék belıle, 13. Ipari szennyvíztisztító, 
14. Dávid fia, a templomépítı király (1Kir 6), 15. Folyó 
Toszkánában, 16. Katonai alegység, 18. Közép-afrikai 
határfolyó, nálunk gyöngéd figyelmeztetés, 20. Határo-
zószó, 21. Liddai béna, akit Péter meggyógyított (Ap 
Csel 9, 32-33), 23. Rét széle! 24. Kötıszó, 25. A Római 
levél rövidítése, 26. Bıven áraszt, 27. Arcbırön és ru-
hán is lehet, 29. Illatszermárka, 30. Alkoholfajta, 31. Vé-
delmezne, 32. Juhok istállója (Jn 10), 33. Kitőzött végpont, 34. 
Kain unokája (1Móz 4, 17-18), 35. Hiányosan vakolt! 36. Az 
este elsı szakasza! 37. Fel..., település Dés és Bethlen között, 
38. Fárasztó, nehéz munka, 40. Elsı két magánhangzónk, 41. 
Leszármazott, 43. ...szarvas, az Északi-sarkkör állata. 44. 
Szaglószerv, 46. Komjáti ..., bibliafordítónk, aki 1533-ban 
Krakkóban lefordította és kinyomtatta Pál apostol leveleit. 
Ez az elsı, nyomtatásban megjelent magyar nyelvő bibliai 
könyv. 49. Leonardo di ..., Oscar-díjas színész, 51. Kolozsvár 
jeles reformátora, aki 1551-1565 között a Szentírás több 
könyvét lefordította és ki is nyomtatta, de a teljes fordítást 
nem tudta befejezni, 52. Okozat ikertestvére. 
 
Függıleges: 1. A Szentírás elsı története, 2. Menyasz-
szony régiesen, 3. Személyes névmás, 4. Ezt teszi, aki 
régi harangot megújít, 5. Hízott ökör régies szóhaszná-
lattal. 6. Azonos mássalhangzók, 7. Ben társa, 8. Karne-
válok kelléke, 9. Tinódi Sebestyén hangszere, 10. Kö-
nyörgés, 11. Biztató szó, 12. Tan korlátai! 13. A magyar 
reformáció egyik jelentıs központja. Méliusz Juhász 
Péter itt kezd a bibliafordításhoz, amit korai halála 
miatt (1572) nem tud befejezni, 17. Rába menti tele-
pülés, Sylvester János 1541-ben itt nyomtatja ki az 
elsı teljes, magyar nyelvő Újszövetséget, 19. 
Benczédi Székely István 1548-ban Krakkóban a 
Szentírásnak ezt a könyvét fordította le és nyomtatta 
ki, 21. Énlaka elsı fele! 22. Ércmőves, aki a 2Tim 4, 14 

szerint sok bajt okozott Pálnak, 24. Nıi név, 26. Olaj angolul, 
28. Kezdetben naiv! 29. Nagyon régi őrmérték, 31. A Tóra ve-
leje! 32. Festık, szobrászok munkatársa, 34. Hivatali helyiség, 
35. Vissza: marosvásárhelyi tér, a Fıtér közelében, vidéki au-
tóbuszok megállójával, 37. Tájszólásban: ıt, 39. Pesti Mizsér 
Gábor 1536-ban e városban nyomtatja ki elıször magyar 
nyelven a négy evangéliumot, 41. Az ENSZ és Luxemburg 
jármőveinek jelzése, 42. ... gratia, Isten kegyelmébıl, 44. Azo-
nos a vízszintes 44-gyel, 45. Spanyol nevekben folyóra utal, 
46. Bihar megye jelzése, 47. Azonos magánhangzók, 48. Ko-
csis Gergely, 50. Kedveskedı, bizalmas köszönés. 
 
Beküldendı: vízszintes 1, 46, 51, függıleges 13, 17, 19, 39. 
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Szabó Lőrinc 
 

        Kenyér  

  

Beléd haraptam, áldott kenyér, 
és elborzadtam – habfehér 
tested kísértete oszlani 
kezdett, zöldülni s foszlani, 
 
s köröttem az eltűnt szobák 
falain, az utcán, a városon át 
őt láttam mindenütt, csak őt, 
a milliárdlelkű mezőt, 
 
ahogy szétcsapott, ringva, – már 
tenger volt, végtelen határ, 
zöld végtelen, aztán rőt-arany. 
Hány kalász élt ott, boldogan, 
 
hány külön-külön kis akarat, 
s minden kalászban mennyi mag, 
és minden magban mennyi múlt 
s mennyi jövendő párosult! 
 
– Aztán egyszerre magamat 
láttam, e roppant áradat 
gyilkosát, Isten gyilkosát, 
aki kaszával belevág 
 
az örök csodába, töri, üti 
a szent anyagot, megsüti 
s eszi Istent, aki test, aki vér – 
s letettelek, darab kenyér, 
 
s fölvettelek, elnéztelek, 
magamban éreztem az életedet, – 
aztán lassan úgy ettelek tovább, 
mint a hivő az úrvacsorát. 
 


