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Nagy öröm 
 
    Advent van. Újra a várakozás idejét éljük. 
Vagy talán mégsem? Inkább lótás-futás, roha-
nás, stressz, idegeskedés, türelmetlenség jel-
lemzi a mindennapjainkat. 
    Észre sem vettük, amikor eltelt ez az év. Nem-
rég ünnepeltük a karácsonyt, üdvözöltük az új-
évet, az új lehetőségeket. Közben dolgos hétköz-
napokban végeztük a ránk osztott vagy felvállalt 
feladatokat. Volt belőlük bőven. Sokszor belefá-
radtunk. Mert a mi erőnk is véges.  
    De akkor Isten áldott ünnepnapokat készített 
számunkra, hogy feltöltődhessünk, újra erőt 
nyerjünk az ige mellett, a találkozások alkalmá-
val, meghitt beszélgetések, imádságok által.       
    Köszönjük, hogy ott lehettünk a nőszövetsé-
gek konferenciáin, a bonyhai kastélynapon, mun-
katársképzéseken, csendesnapokon, bibliaisko-
lában, missziós alkalmakon.  
    Köszönjük, hogy érezhettük a család és bará-
taink szeretetén túl, Isten mindent megújító ke-
gyelmét. Köszönjük, hogy olykor megpihenhet-
tünk. És hálásak vagyunk az erőért, a kitartásért, 
az örömért, amellyel tehettünk családunkért, em-
bertársainkért.  
    Mi, asszonyok most megint arról beszélge-
tünk, hogy miként készülünk az ünnepre, készen 
vagyunk-e már a takarítással, mit főzünk, hogyan 
osztjuk be az időnket. Jó volna, ha minden aján-
dékra jutna. Jutna elég a szeretetből, örömből, 
békességből, türelemből, szívességből, jóságból, 
hűségből, szelídségből, mértékletességből. Jó 
volna, ha hálás szívvel fogadnánk ezeket az 
ajándékokat, hogy aztán mi magunk is továbbad-
hassuk őket. Nemcsak karácsonykor, hanem az 
ünnepet megelőző napokban is. 
    Az ünnep nagy öröm, mert jön a Megváltó. Jó 
volna nem elszalasztani a találkozást! Készen 
lenni lelkileg és fizikailag egyaránt. Ehhez vi-
szont az kell, hogy készülődéseinket ne a 
stressz, inkább az örömteli izgalom jellemeze. 
Naponként.  
    Kedves Olvasóink! Kedves Asszonyok! 
    Adventben élünk. Kívánom, hogy életünkben 
adjunk helyet a csendes várakozásnak. Kívá-
nom, hogy várakozásunk legyen örömmel teli. 
Miközben rendet rakunk lakásunkban, környeze-
tünkben, rakjunk rendet szívünkben is. Kívánom, 
hogy a sorra gyújtott gyertyák fényén túl, fogad-
juk be a mennyei világosságot és fedezzük fel 
egymás szemében is a fényt.    
    Legyenek vidám együttléteink a családban, 
barátainkkal, közösségeinkben. Énekeljünk tiszta 
szívvel. Örüljünk az apró ajándékoknak. Legyünk 
hálásak a meghitt beszélgetésekért. Figyeljünk a 
szívünkkel. Figyeljünk Istenre és vigyázzunk 
egymásra, életünk minden napján. 
    Meghitt, örömteli karácsonyt és áldott új esz-
tendőt kívánok! 
      
       Borsos Melinda 

(M)értékőrzés 
 
Megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, amely 
arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi 
kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen-
való világon. (Titus 2, 11-12) 
 
    A mértékletesség már a klasszikus görög etika értékrendjé-
ben előkelő helyet foglalt el, a hét fő erény egyike, a Lélek gyü-
mölcseiről szóló felsorolásban is ott találjuk. A bölcs ember jel-
lemzője, tulajdonsága. Értelemszerűen valamilyen helyesnek 
tekintett mértékhez való következetes, megfontolt (a font is 
mérték!) ragaszkodás, az ösztönök kordában tartása, önfegye-
lem, állhatatosság. A józanság – mint társfogalom – a gondol-
kodás mértéktartása, az adott helyzetben a jónak, az igaznak 
és a békesség lehetőségének a keresése, felismerése. 
    Krisztus követői életében a mértékletesség és a józanság az 
evangélium szabadságába, harmóniájába történő beilleszke-
désben nyilvánul meg.  
    A Szentírás – a közvélekedéssel ellentétben – viszonylag 
keveset beszél kimondottan a mértékletességről. A revideált 
Károli Bibliában 12 alkalommal fordul elő a kifejezés, ebből ötöt 
abban a levélben találunk, amit Pál Titusnak írt, aki Kréta „lusta, 
falánk” (Tit 1, 12) lakosai között munkálkodott. Mindazáltal sok 
bibliai parancs és tanítás hátterében ott áll a sugallat: légy fe-
gyelmezett, tanúsíts önuralmat, józanságot. A bibliai mértékle-
tesség Isten ajándékainak helyes, hálás használatát jelenti, 
amelyek per definitionem (meghatározásuknál fogva) jók, ami-
ket mennyei Atyánk javunkra, örömünkre és bővelkedésünkre 
adott, azonban mégis – a bűn miatt célt tévesztve – visszaélhe-
tünk velük. A mértékletességre felszólító intés nemcsak minket 
óv saját túlkapásaink testi-lelki következményeitől, hanem a 
közösség javát és érdekét is szem előtt tartja. Mértékünk része 
az embertárs is. 
    Akár a böjt esetében, a mértékletesség szabályát is hajlamo-
sak vagyunk csak az evésre-ivásra korlátozni, pedig az élet 
minden területét érinti: a beszédet, a munkát, pihenést, szóra-
kozást, költekezést, fényűzést, szenvedélyeket, tévézést, 
(gyógyszer)fogyasztást, stb. Dsida Jenő írja egyik ismert versé-
ben: „testem oly mértéktelen/ volt ivásban, étkezésben,/ min-
denfajta vétkezésben” (Húsvéti ének az üres sziklasír mellett). 
Mert a határok túllépése már – önmagunk és mások elleni – 
vétek.  
    A mértéktelenség testi-lelki egyensúlyvesztés. Valamilyen 
hajlam, gondolat túlzott jelentőséget nyer az életünkben, emiatt 
fontos dolgok szorulnak a háttérbe, saját kárunkra és mások 
rovására. Énünk vágya, kívánsága veszi át az irányítást. A mér-
téktelenség ugyanakkor nem ad beteljesülést, sőt az üresség 
érzését fokozza. Aki habzsolja az életet, az nem tud örülni an-
nak. 
    Mai világunkban a túlkínálat mértéktelenségre sarkall. Lásd 
az agyonpakolt (ünnepi) bevásárlókocsikat! Szükségben köny-
nyebb mértékletesnek lenni. A bőség, a dúskálás zavarában 
élve nagyobb tudatosságra van szükség. Meg kell tanulnunk 
kevesebbel megelégedni, mint amennyit meg tudunk engedni 
magunknak. Nem csak testi egészségünk miatt. 
    Egy valamiben azonban „mértéktelenek” lehetünk. A Jn 3, 34
-ben olvassuk: Isten nem mérték szerint adja az ő Lelkét, tehát 
annak gyümölcseit mi is mértéken felül kaphatjuk, és adhatjuk 
tovább: szeretetet, örömöt, békességet… 
                                                                                                                                            
              Domahidi Béla 
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    A mértékletességet – a szeretet-
tel, örömmel, békességgel, türelem-
mel, jósággal, hűséggel és szelíd-
séggel együtt – a Lélek gyümölcsé-
nek nevezi Pál apostol.  
Nem egyenként, hanem a felsoroltak 
összességükben, akár egy narancs 
cikkelyei, vagy egy szőlőgerezd sze-
mei, együtt alkotják a gyümölcsöt. 
       Az újabb keltezésű magyar 
nyelvű fordítások az önmegtartózta-
tás szót használják a mértékletes-
ség helyett, más nyelvek önkontroll-
ként, a vágyak megfékezéseként, 
mértéktartásként határozzák meg 
ezt a fogalmat. Saját elképzelésünk 
alapján kíséreljük meg visszafogni, 
mérsékelni, fékezni indulatainkat, 
testi és lelki vágyainkat. Helyes 
arányt próbálunk felállítani a munka 
és szórakozás, takarékosság és köl-
tekezés, beszéd és hallgatás között, 
határt szabni evésnek, ivásnak, öl-
tözködésnek, földi örömöknek, mint-
ha a mértékletesség csupán lemon-
dást, visszafogottságot, valamiféle 
passzív, cselekvés nélküli állapotot 
követelne. 
Óvakodunk a túlzásoktól, az arany 
középutat keresve.  
    Ha mértékletességről beszélünk, 
tisztáznunk kell, hogy mi az a mér-
ték, a szabvány, a rend, amihez 
mérjük önmagunkat. Nem középu-
tat, hanem az isteni rendet, tervet, 
elgondolást kell keresnünk. Ha csak 
a két nagy parancsolatot vesszük 
szemügyre, látnunk kell, hogy ponto-
san meg van határozva a mérték, és 
szó sincs passzivitásról, visszafo-
gottságról. Ellenkezőleg: „Szeresd 
az Urat, a te Istenedet teljes szíved-
ből, teljes lelkedből és teljes elméd-
ből” – ez a mérték! Teljes lényeddel, 

minden gondolatoddal, szándékod-
dal, tetteddel! Illetve „szeresd fele-
barátodat, mint magadat!” Ebben az 
esetben is egyértelmű, pontos a 
mérce, és cselekvésre ösztönöz. 

„Mint magadat” – erre a mértékre 
figyelve, követve lehetünk mértéktar-
tók, mértékletesek. 
    Folytatható a bibliai felsorolás: 
Mindenekben hálát adjatok! 
Legyetek okosak, mint a kígyók, és 
szelídek, mint a galambok! Legyen 
minden ember gyors a hallásra, ké-
sedelmes a szólásra, késedelmes a 
haragra! Viszonyítási alap hiányá-
ban nehezen határozható meg a 
gyors, a késedelmes vagy a sok fo-
galma, egyen-egyenként azonban, 
önmagunkra vonatkoztatva, pontos-
sá válik mindenik jelentése. Tudom- 

 
e úgy késleltetni a haragomat, mint 
ahogy tologatom, halasztgatom nap-
ról napra azt a munkát, ami nem 
kedvemre való? Vagyok-e olyan 
gyors, készséges meghallani, befo-
gadni a hozzám szóló fontos üze-
netet, mint a botrányos híreket és 
pletykákat?  
    Az özvegyasszony két fillére több-
nek bizonyult mások adományánál, 
mert az ő szegénységéből mindenét 
adta. Az alkoholizmussal küzdő, 
szabadulni vágyó szenvedélybeteg 
– az ő állapotában –, a teljes ön-
megtartóztatás által válik mérték-
letessé. Egy a mérték, de különbö-
zőségünkből kifolyólag személyre 
szabott a feladat.  
    Gyarmathy János marosvásárhe-
lyi szobrászművész Vertikalitás című 
alkotása egy kicsavarodott testű, 
elferdült gerincű embert ábrázol, 
akire vélhetően az élet gondjai, gaz-
dagsága és élvezetei rányomták 
bélyegüket. Az is lehet, hogy külön-
böző ideológiák csűrték-csavarták 
fejét és lelkét, amíg személyiségét 
vesztve, hasadásos állapotba került. 
Ráeszmélve helyzetére, az eredeti 
állapotától való eltérés meghatáro-
zásához mérősúlyt bocsát saját bel-
sejébe. Ez az identitását, eredeti 
rendeltetését kereső ember mozdu-
lata. A saját keze által tartott mérce 
jelzi azt, hogy önként vállalja a meg-
mérettetést. A fej magasságát meg-
haladó rögzítési pont arra utal, hogy 
tudata fölé helyezi és elfogadja az 
eszköz által jelzett irányt.  
    Ilyen irányt mutató eszköz keresz-
tyének számára az evangélium. Eh-
hez a fentről kapott, szívünkbe he-
lyezett rendhez, mértékhez bátran 
igazíthatjuk életünket. Ez ad tartást, 
ez által egyenesíthetjük ki eltorzult 
gerincünket. 
       Bustya Sándor 

Gyarmathy János: Vertikalitás  

(Fotó: Moldovan György) 

Függőleges mérce 

    A fénylő Napnak is vannak sötét foltjai. Mért hinnénk, hogy 
egy ember élete csupa tündöklésből áll? 
    A Föld éjszaka megpihen, hogy a következő napon állni 
tudja a Nap fényét. Amikor elég volt a töménytelen ragyogás-
ból sötétségbe burkolódzik. Így van ez az emberrel is: a mér-
tékletes fénnyel ragyogókat bántja a nagy fényesség, félre-
húzódnak; míg a folyton tündöklők kimerülnek. 
    Senkinek sem jó a túlzott tündöklés: az előbbi, mint parányi 
csillag hozzásimul az égbolt sötétjéhez; az utóbbi fényét fakít-
ja, idővel aztán megszürkül, lekopik róla az aranymáz, s mi-
ként a gyertya lángja, mely túl soká világít, csonkig ég. Mégis 
ki ne csodálná a horizont tetején tündöklő Napot, mely fényes-
séget, meleget és jóságot áraszt maga körül? És ki ne mene-

külne a perzselő Nap elől, amelynek tüzétől kiég a fű, elszá-
radnak a fák, elapadnak a folyók, visszahúzódnak a tengerek, 
végül a semmibe vész az óceán? 
    Légy tündöklő Nap a saját égboltodon. A világmindenség 
hatalmas – számtalan naprendszer megfér benne. Hogy felfi-
gyeljenek rád, hogy megértsenek, hogy ne gyűlöljenek – ne élj 
túlzó fénnyel. 
    Ami kevés, az senkit se bánt: mérsékli az irigységet, lecsilla-
pítja a féltékenységet, fékezi a dühöt, a gúnyt, a kajánságot, a 
gonoszkodást, és egyúttal megakadályozza a saját kimerülé-
sedet. Aki folyton világít, fogy az olaja; a csonkig égett gyertyát 
a szemétre hajítják. 
    Ügyelj, hogy fényed ne vakítson el senkit: se másokat, se 
önmagadat. Aki jól lát, az előre lát. A látás művészete – az élet 
művészete.  

Hioszi Tatiosz  A fény és árnyoldala  
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    Mindenki a Sarudy lány holnapi lakodalmáról beszélt. 

Ebéd után leheveredtek az aratók a keresztek tövébe, 
vagy a villákból, gereblyékből rögtönzött apró sátorok 
alá, ahol egy-egy szoknya adott egy kis árnyékot a fek-
vők arcára. Elég az, hogy napszúrást ne kapjon az em-

ber. 
    A nagy sárga mezőn vidáman izegtek-mozogtak ezek 
a hangyaszorgalmú emberek, s az embertelen nagy 
munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és 

határtalan volna, örömet találtak abban, hogy a karjukat 
mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a lá-
nyok olyan kacagva csipkedték meg egymást szóval és 
kézzel, mintha ez volna az élet fő tennivalója. 

    Kis János megette az almás ételt, amit szeplős, málé-
szájú fia, aki ijesztően hasonlított hozzá, kihozott utána. 
Azután körülnézett, de lusta volt a keresztig menni, s ott 
helyben dűlt el a tarlón. A kalapját az arcára tette, s 

nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudy Pál 
bornyút is vágatott a lakodalomra. 
    Azzal elaludt. 

    Senki sem törődött vele, a tulajdon fia sem. Ez elővet-
te a cserépfazekat, s belenézett, nem hagyott-é az apja 
egy kicsit neki is benne? Bizony nem hagyott. Olyan 
üres volt az edény, mintha a Bodri már ki is mosogatta 

volna. Ezzel felborította a mázas csuprot, s elment a 
kutya után fődi mogyorót keresni. 
    Mikor Kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a 
száját. Álmában lakodalomban volt, s nagyon jól teleette 

magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, 
azt is, hol volt, azt is, mit evett. Legalább ne ébredt vón 
fel. 
    Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében minden-

ről le kell mondani, hát nem soká sajnálkozott. Másik 
oldalra fordult, s újra el akart aludni. Nem sikerült. Az 
arca olyan vörösre vált a kalap alatt, mint a főtt rák. Le-
lökte a piszokban feketült szalmakalapot, s jólesett, 

hogy a mezei szellő hűvösen érte a bőrét. 
    – Egye meg a fene ezt a vén Sarudyt - gondolta ma-
gában -, eleget dógoztam neki életemben, meghíjhatna 

a lyánya lakodalmára. Hadd laknék jól eccer. 
    Felemelte a hüvelykujját: 
    – Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros tyúkhúsleves. Az jó 
lesz. Abbul megeszek egy tállal. 

És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró, sárga szí-
nű tésztacsigákat, amiket marokszámra eregetett le a 
nyeldeklőjén. 
    – Dógozni emberek! – kiáltotta valaki. 

    Kis János meg se mozdult. Eszébe jutott, hogy egy-
szer gyerekkorában valami lakodalomban volt. Rokona 
is volt az a család, mégse kapott az egész lakomából 
mást, csak tyúklábat. 

    Tehetetlen harag, vad düh fogta el. A keze ökölbe 
szorult, s érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, 
hogy minden törne-zúzna utána. 
    De a hüvelyke mereven állott, erről lassan az eszébe 

jutott, amire az imént gondolt.                                          

    – Azután töltött káposzta... Hatvanat megennék belő-
le... de ha ötvenet nem, egyet se. 

    – Dologra! – kiabáltak amott. 
    Ő is feltápászkodott. Éhesnek érezte magát. Odané-
zett a fekete falú cserépedényre. Üres... Úgyse volna 
benne, csak valami lötty. 

    Megrúgta az edényt; megvetően és dühösen. Annak 
beszakadt az oldala. Különben is drótozva volt már, s 
egy drótszál a bocskorához akadt: 
    – Üssön meg a guta! – káromkodott Kis János, és 

lerugdosta a lábáról a kölöncöt. – Már míg élek, mindig 
ebbe a szegénységbe kell szuszogni. Az a vén bitang 
nem fog elhíjni. 
    Egész nap rosszkedvű volt. Észre se vette senki. Kis 

János amolyan láthatatlan ember volt, akit senki sem lát 
meg. Így élte le az egész életét, sohase volt egy percig 
sem érdekes ember. Se nem erős, se nem gyenge, nem 
kicsi, nem nagy; nem sánta, nem begyes; mi lett volna, 

ami feltűnt vón rajta. Olyan volt, mint egy ember; két 
szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt. És sohasem 
jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefe-
küdt; mikor eljött az ideje, megházasodott. Akkor lakott 

utoljára jól, beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból 
tízszer se volt kinn, akkor is csak a vásáron. Nevetni 
csak egyszer nevetett életében jóízűen, akkor, amikor 

az apja le akarta őt ütni, amért megette az egész tál ga-
luskát, s amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántoro-
dott, felbukott s falba vágta a fejét. Bele is halt. 
    Még ez az egy érdekelte: az evés. A feleségét emiatt 

szokta elverni, s ha gondolt valaha valamire, arra, hogy 
mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni. 
Hiába, a tapasztalat nem segítette. 
    Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, 

mit végeztek, – az ő falujokban mindenki a maga koszt-
ján dolgozott –, azt mondta a vén Sarudy: 
    – Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyühet 
a lyányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek 

fér. 
    Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. 
Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladat-
nak. A többiek ujjongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott 

állott hátul, setétedő este volt, senki se törődött vele. A 
többiek közt azután ő is elindult nehézkes léptekkel ha-
zafelé. 

    Otthon megette a vacsorát; korpacibere volt. Csende-
sen, szótlanul. Felrúgta a macskát, amely a lábaszárába 
kapaszkodott s nyávogott. Nem gondolt semmit. De igen 
különösen érezte magát. Mintha nagy-nagy feladat vár-

Móricz Zsigmond 
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na reá, a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, 
de félve gondolt a holnapi lakodalomra. 

    Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt 
és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott arra gondolni, 
mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el. 
    Kinyújtotta a hüvelykujját: 

    – Először lesz tyúkhúsleves... Ebből megeszek egy 
dézsával. 
    Elmosolyodott. Arra gondolt, hogy ha egy kádba önte-
nék azt a sok krumplilevest, keménymagoslevest, 

meggy-, korpa-, lekvárciberét, meg azt a mindenféle 
habart lét, amit ő életében megevett, – ajajaj, olyan nagy 
kád nincs a világon, még az egri érsek pincéjében sincs 
olyan hordó. Ha azután együvé raknák azt a jó ételt, 

amit ő evett valaha, – avval tán még az az ócska fazék 
se lenne tele, amit ma felrúgott a mezőn. 
    Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a 
bocskor, s érezné, ahogy beleakad a dróttal az edény. 

Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten össze-
rogy, de ez a szalmadikó nem sokat törődik az ilyen fic-
kándozással. Pedig Kis János nagyot rúgott. A szegény-
séget rúgta el magától. 

    Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz ál-
mot kidörzsölte a szeméből, tisztán érezte, hogy igen 
nehéz a melle. Mintha pántok szorítanák. 

    – Egye meg a fene a vén Sarudyt, ma kieszem a 
vagyonábul. Eleget kapáltam neki. 
Nem mert reggelit enni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, 
félt, hogy estére nem lesz éhes. 

Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor 
megtette, hogy egész napon át nem evett egy falatot 
sem, észre sem vette. Most reszketett az egész belseje, 
és szédülés fogta el az éhségtől. 

    Összeszorította fogát, széles, erős, nagy csontú áll-
kapcáját, és szürke szemeivel mereven nézett előre. 
Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával. De 
nem evett, megállotta. 

    – Ötven töltött káposztát! – ismételgette magában, s 
vaselhatározással vágta kaszájával a rendet. Taktusra, 
mint az aratógép. 
    Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáb-

lát, se a körülötte dolgozó embereket, nem ismert senkit, 
semmit, nem volt múltja, jövője, egész valója egyetlen 
nagy akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami 

emberi léten felüli feladatnak. S érezte, hogy az egész 
belseje, gyomra átalakult, s hihetetlen munkára képes. 
Amint szikrázó szemmel belenézett a világba, képes lett 
volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le 

magába, mint a cséplőgépnél az etető a dobba. 
    Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon 
már dél óta állott a lakodalom. Idő sem volt a hozzáké-
szülődéshez, le kellett ülni a terített asztalhoz. 

    Kis János egy zugba került; annál jobb. Falnak veti a 
hátát, s akkor hadd jöjjön az ellenség. Ezzel a vak és 
vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy két-
ezer emberből álló török sereggel. 

    Hozták a levest. 
    János nem sokallt, nem kevesellt semmit. Jó mély 
cseréptányért kapott, amit a szakácsné színig öntött ne-
ki. Ujjnyi vastag volt a tetején a sárga zsír, mely már 

nem is szakadt karikákra, hanem egybefolyt.               
Kis János fogta fakanalát, s nyugodtan, komolyan kez-

dett munkához. A béle reszketett, s alig bírt uralkodni a 
mohóságán. 

    A tizedik kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. 
    Úgy érezte, jól van lakva. 
    Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy rop-
pant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsiny-

ségét. Mint valami szél suhant át agyán a gondolat, 
hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. 
    Összerántotta a szemöldökét; alacsony homlokán 
függőleges ráncok gyűrődtek, széles vas állkapcája ösz-

szekattant, s nekidűlt újra a csatának. 
    Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbra-balra, 
most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a 
tányér ki nem ürült. 

    Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl 
zsíros volt kivánnyadt, gyenge, zsírtalan löttyökhöz szo-
kott gyomrának. 
    Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kö-

vér. Jól telerakták a tányérját. 
    És Kis János kivette a sárga, csontnyelű törött villát, s 
ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, ezt is sorra be-
raktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett oda-

bent, és szeretett volna levegőre menni. Vagy legalább 
káromkodni egy nagyot, keserveset. És végtelen fájda-
lommal, irigységgel nézett körül a népen. Mindenki vi-

dám volt, nevetett, habzsolt. És ő már tudta, hogy vége. 
Ma már annyit evett, mint egész életében egy ülésre 
szokott. De összecsikorította fogát, s odatartotta a tá-
nyérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orrjával.       

    Kint, a cselédek és munkások közt nem tartották meg 
a szokásos sorrendet, amit odabent a vőfély verssel 
szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből 
evett, az abból, Kis János mindenből. 

    Így ment ez két óra hosszáig, megállás, pihenés nél-
kül. 
    Akkor jött a töltött káposzta. 
    – Ötvenet! – mondta magában Kis János, és a sze-

mére fátyol szállott. 
    Nagy darab húsok voltak a töltött káposzták közé téve 
ráadásnak. És Kis János, amint a három hatalmas tölte-
lék után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan hús-

darabot le akart gyűrni, – rémülten állott fel. A szeme 
kidagadt, szinte kiugrott szemöldökei alól, nyakán az 
erek kötélvastagságra dagadtak. 

    Utolsó józan eszével kirohant a házból. 
    Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtól. A tor-
kán szorult darab, amely már szinte megfojtotta, vissza-
csúszott a szájába. 

    Szemébe könnyek gyűltek, s állkapcsát olyan kemé-
nyen vágta össze, hogy éket se lehetett volna közé ver-
ni. 
    Azzal a szenvedély részegségével mondta magában: 

    Dögölj meg, kutya. 
    Újra lenyelte a húst. 
    És most is képtelen volt rá. Megakadt a torkán, s töb-
bet nem ment se le, se fel. 

    Az ember két keze a levegőbe kapkodott; sovány 
hosszú teste megfordult, s hanyatt vágódott. 
    Irtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, 
míg csak végleg el nem csendesedett. 

    Senki sem vette észre, hogy eltűnt, mint azt sem, 
hogy ott volt, vagy azt, hogy élt. 
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Molnár-Sántha Ágnes szociológus, egyetemi adjunk-
tus a marosvásárhelyi Sapientia EMT-én és a Művé-
szeti Egyetemen tanít. Emellett 4 gyerek édesanyja, 
akitől nem áll távol a civil életben való részvétel és 
önkéntes munka sem. Őt kérdeztük, hogy mi az oka 
annak, hogy – főleg karácsony táján – egyre inkább 
arány- érték- és mértékvesztettek az emberek? 
 
    – A fogyasztói társadalom a XX. század közepétől 
alakult ki a nyugati államokban, ahol az emberek több-
sége megengedhette magának a létszükségleten felüli 
fogyasztást, vásárlást, költekezést. Viszont, már jó har-
minc éve látjuk, hogy a jólétnek ez az általánosan ma-
gas szintje nem tartható fenn, ezért erősödőben a létbi-
zonytalanság érzése. A közbeszédben is már erőtelje-
sen jelen van ez a vélemény.  
    A mi kelet-európai társadalmunk sajátos helyzetben 
van. Azt a tapasztalatot, amelyet a nyugati társadalmak 
szereztek, a magunk hasznára fordíthatnánk, de még-
sem ezt tesszük, hanem az onnan átvett mintákat kicsit 
megkésve, alacsonyabb színvonalon – követjük. Manap-
ság Erdélyben a legtöbb embernek szűkös anyagiak 
állnak rendelkezésre, ennek ellenére sokszor erejükön 
felül költekeznek. A legszemléletesebb példa erre az, a-
mikor a szülők a saját szükségleteiket visszafogva igye-
keznek a gyermekeiknek a legdivatosabb holmikat meg-
vásárolni.  
    – A mértéktelenség elterjedésében lehet-e ok az irigy-
ség? 
    – A társas viselkedést tanulmányozó szakemberek 
kidolgozták a viszonyítási csoport (referencia-csoport) 
fogalmát: az emberek mindig az egy-két szinttel jobban 
élő társaikhoz mérik saját életszínvonalukat és azt pró-
bálják megközelíteni. Nagyjából mindenki reálisan látja a 
helyzetét, például a szegény soha nem nagy vagyonról 
álmodik, hanem „csak” egy szinttel szeretne jobban élni. 
Ám mihelyt sikerül ezt a lépést megtennie, referencia-
csoportot is vált, megint egy-két szinttel magasabbra 
tekint! Sohasem a nálunk rosszabb, mindig a jobb hely-
zetben levőkhöz viszonyítjuk a helyzetünket, és ez em-
beri gyarlóságunk jele: irigységnek is nevezhetjük. Ez a 
mintakövetés bizonyos értelemben hasznos is, hiszen 
mozgatja az embert, cselekvésre ösztönzi, ugyanakkor 
érzelmi szempontból káros lehet, hiszen frusztrációt, 
kétségbeesést eredményezhet. 
    – Mekkora a média szerepe ennek a jelenségnek a 
kialakulásában? 
    – A telhetetlenség alapvetően általános emberi tulaj-
donság, a média megjelenése előtt is megvolt az ember-
ben a többre vágyás. A média hatása azért jelentős, 
mert tömegesen kínálja a fogyasztásra ösztönző mintá-
kat, és terjeszti az azonnali megszerzés lehetőségének 
a képzetét is. A türelmetlenség, a rövidtávú tervezés 
kultúráját terjeszti. 
    Szerencsére, egyelőre szórványosan, de nálunk is 
kezdenek látszani a mértéktartó fogyasztásra, a tudatos 
vásárlásra, ezen belül a helyi termékek vásárlására ösz-
tönző irányzatok. A keresztyénség is a mértéktartást, az 
önkorlátozást tanítja. Sajnos a vallásosság gyengülésé-
vel párhuzamosan erősödik az anyagi javak istenítése. 

Természetesen a laikus világban is vannak minták, a-
melyeket követhetünk. A legtöbb mozgalom elsősorban 
a környezeti ártalmak miatt csökkentené a mértéktelen 
fogyasztást.  
    Ne feledjük, hogy nálunk a vásárláshoz szükséges 
anyagiakban a népesség nagy része hiányt szenved. 
Nagy a szakadék a fogyasztást hajszoló csoportok és a 
túlélésért küzdők között. 
    – Mi adhat számunkra reményt? 
    – Sokat segít a fogyasztási lázban, ha vágyainkat, 
terveinket a lehetőségekhez igazítjuk, illetve ha rangso-
roljuk a céljainkat és nem vásárolunk meg olyan holmit, 
amire nincs szükségünk. A tudatosabb, körültekintőbb 
módszerek szintén hatnak: könyveket, kötelező olvas-
mányokat is lehet csereberélni csakúgy, mint kinőtt vagy 
megunt ruhadarabokat, és az ingázásban is társulni le-
het egy autóba, kisebb fogyasztással és költséggel. 
Nagy divatját éli az újrahasznosítás. Manapság olyan 
példákat is látunk, amelyek akár közösségi összefogás-
sal, akár állami támogatással szerveződnek és az a cél-
juk, hogy az emberek inkább maguk javítsák, vagy javít-
tassák meg enyhén meghibásodott használati tárgyai-
kat, és ne vegyenek rögtön újat, ne cseréljék le indoko-
latlanul! Tehát pont fordítva gondolkodva, mint ahogy 
azt évtizedek során megszokták, vagy ahogyan a fo-
gyasztói hajsza sugallja.  
              Korondi Kinga 

Új szemléletmódra van szükség 

Trauer Hubert    

    Kételyek 
 

Istenzabáló, torz világban élünk, 
Romló áru itt a szeretet. 
Szmogtól piszkos kezünk, arcunk, vérünk 
És a múlt itt bús jövőt temet. 
 

Nincs itt érték, nincsen lelki béke, 
Az élet kong, mint üres puszta szó. 
Senkik hirdetnek elhülyült igéket: 
Hogy mi a szép és mi a mérvadó. 
 

Itt réges-régen nincsen már ember sem, 
Csak avarként sodródó tömeg 
Közöny-rabszíjon botorkálva kábán 
Magányban élnek mocskos életet. 
 

Rangot kapnak a nyúlós amőbák, 
Undor-virág nő a szíveken. 
Féreg létük büdös ragacsában 
Feslett szó a szép, a szerelem. 
 

Akik még megmaradtak látni, 
Rájuk az élet bütykös ujja int. 
Ki viszi át őket a túlpartra 
A csend tiszta fényű szörnyű kútjain? 
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Kolumbán Vilmos József, a kolozs-
vári Protestáns Teológiai Intézet 
egyháztörténeti tanszékének a 
tanára, kutatási területe a XVIII. 
század egyház- és iskolatörténe-
te. Vele beszélgettünk a mértékle-
tességről.  
 

    – Történelmi szükségszerűség a 
mértékletesség eszméjének az idő-
ről időre való felbukkanása? 

    – A mértékletesség fogalma in-
kább filozófiai és erkölcsi, semmint 
történelemi kérdés, de természete-
sen a történelem is adhat választ 
erre a kérdéskörre. A nagy világbiro-
dalmak létrejöttének okaként nem 
feltétlenül a mértékletességet kell 
keresni. A hatalom természete csak 
ritkán függ össze a mértékletesség-
gel, igaz ugyan, hogy a hatalom ki-
alakulásának folyamatában hol bur-
kolt, hol nyílt formában jelentkezik. A 
római birodalom bukása sem feltét-
lenül a mértékletesség elveszítésé-
nek következménye, hanem ennél 
sokkal összetettebb folyamat volt, 
bár tagadhatatlan, hogy a bukáshoz 
az átlag római polgár mértéktelensé-
ge is hozzájárult. Az viszont bizo-
nyos, hogy a történelmi változások 
okai között mindig megjelenik a mér-
tékletesség utáni vágy is. Az emberi 
társadalmak, függetlenül a kortól, 
időről időre „kitermelik” a mértékle-
tesség utáni vágyat. A nagy társa-
dalmi változások pedig magukkal 
hozzák az egyház válaszát is, ami 
az alapvető emberi értékek felmuta-
tásával jár. 
    – Mennyire volt fontos momentu-
ma a reformációnak, a puritanizmus-
nak, a felvilágosodásnak stb., hogy 
ezek egyben a mértékletességet is 
alapértéknek tekintették? 
    – Különbséget kell tenni a felso-
rolt egyházi megújulási mozgalmak 
között. Míg a reformáció, a puritaniz-
mus, vagy a jelenkori egyház életét 
meghatározó belmissziói mozgal-
mak zászlajukra tűzték a mértékle-
tességet, az őszinte vallásosságot 

és az embernek a saját sorsa iránti 
felelősséget, a felvilágosodás vi-
szont nem annyira a mértékletessé-
get, mint inkább a tiszta ész haszná-
latát hangsúlyozta ki. Egyértelmű 
viszont, hogy a reformáció, és az azt 
továbbvivő puritanizmus a mértékle-
tességet domborította ki és ennek 
megnyilvánulása nemcsak az egy-
házi életben kapott teret, hanem a 
mindennapi életben is. Megfigyelhe-
tő, hogy a protestáns többségű álla-
mok gazdasági teljesítménye a kato-
likus országokkal összehasonlítva 
kimagaslóbb, ugyanis a mértékletes-
ség, mint a mindennapi élet megha-
tározó vezérelve értékteremtő erővé 
vált azzal, hogy a megtermelt érté-
ket nem felhalmozzák, hanem tőke 
formájában visszaforgatják a gazda-
ságba. A reformációnak és a purita-
nizmusnak óriási felelőssége volt 
abban, hogy a megtermelt javakat a 
Biblia tanítása alapján a közösség 
hasznára fordítsák, gondolok itt az 
iskolák, kórházak, árvaházak, vagyis 
a szociális intézmények létrehozásá-
ra és fenntartására. 
    – Változott-e a mértékletességről 
való elképzelés, és ha igen hogyan? 
Mást gondolt-e az ókori római polgár 
a mértékletességről, mint a modern 
kor embere? 
    – A különböző korok emberének 
etikai magatartása és ezen belül a 
mértékletesség megítélése sokat 
változott az idők során. Az átlag ró-
mai polgár számára vajmi keveset 
jelentett a mértékletesség, bár az az 
iránti vágy mindig megvolt az ember 
tudatában. Ezzel magyarázható az 
ókorban az egyház sikeressége. Eu-
rópában a legelső szerzetesrend, a 
bencések fennhangon hirdették a 
mértékletesség szabályát. Nemcsak 
a korabeli egyház tisztségviselői 
számára tették kötelezővé, hanem a 
római birodalom bukása utáni kaoti-
kus Európában ez lett az újjáépítés 
mozgatója. Az egyház felelőssége 
abban állt, hogy nemcsak hirdette a 
mértékletességet, hanem meg is 

mutatta annak gyakorlását. A Biblia 
tanítása nem változik, az ember 
nem változtathatja meg.  
    – Mit gondol a modern kor embe-
re a mértékletességről, és ez meny-
nyire felel meg a szentírási mérték-
letességnek? 
    – Úgy gondolom, hogy a mai át-
lagember számára nem sokat jelent 
a mértékletesség. A fogyasztói tár-
sadalom ellensége a mértékletes-
ségnek, ugyanis a fogyasztásra épü-
lő gazdasági modell eleve a telhetet-
lenséggel számol, ami az utóbbi két 
évtizedben kiegészült a globalizáció-
val és az abból fakadó szabados-
sággal is. Ebben a helyzetben az 
egyház nem tehet mást, mint azt, 
hogy magatartásában és üzeneté-
ben ismételten kihangsúlyozza a 
mértékletesség fontosságát, rámu-
tatva arra, hogy a minden téren ural-
kodó mértéktelenség fenntarthatat-
lan, ellenkezik Isten akaratával, és 
éppen azt a keresztyéni modellt te-
szi tönkre, amely Európát és annak 
szellemiségét kiemelte a világ többi 
része közül. 
                                                                                                                                                      
       Korondi Kinga 

A mértékletesség megmutatása az egyház felelőssége 

 

Ne annyit markolj, amennyit szeretnél,  
hanem amennyit a kezedben bírsz tartani.   

Seneca 



      Mária és Márta magazin 8. 

 

Székely-Kedves Éva a Szivárvány 
Alapítvány munkatársa. Az alapít-
vány szórványkollégiumokat mű-
ködtet Szászrégenben és Magyar-
fülpösön. Az itt lakó gyerekek ka-
rácsonya kicsit másképpen zajlik. 
 
    – A karácsonyról sokunknak leg-
először a fény, a díszek, az öröm jut 
eszünkbe, de ha felelősen gondolko-
dunk, akkor azt is látjuk, hogy ez 
rengeteg pazarlást is jelent. Önöknél 
hogyan zajlik a karácsony? 
    – Amennyiben lehet, karácsonyra 
a család összegyűl. A nagymama 
„feladata" a karácsonyi étkek elké-
szítése, jómagam a bejgliért vagyok 
„felelős". Délután feldíszítjük a kará-
csonyfát és apró ajándékokkal lep-
jük meg egymást. Mivel jómagam 
katolikus vagyok, ezért úgy van, 

hogy karácsonyeste misére me-
gyünk, míg karácsony első napján 
református istentiszteletre, ahova a 
férjem tartozik. 
    Amint az előbbiekben is említet-
tem nem esünk túlzásokba sem étel-
ital, sem ajándékozás terén. Fölösle-
gesnek tartom a mértéktelen kará-
csonyi költekezést, arra is gondolva, 
hogy az alapítványi gyerekeknek 
odahaza a puszta kenyér a karácso-
nyi menü, ajándékról meg nem is 
álmodhatnak a szüleik részéről. Leg-
jobb esetben feldíszítenek egy kará-
csonyfát, de egyébre nemigen futja. 
Tudják, hogy az az ajándékuk, amit 
pár nappal ünnep előtt mi állítunk 
össze az alapítványnál és hazavisz-
szük nekik. Lehet, hogy egyes csa-
ládoknál jutna pénz ajándékra is, de 
nemritkán a szülők a pénzt inkább  

 
alkoholra költik. Ezekre a gyerekek-
re bőven ráférne nemcsak az an-
gyaljárás, hanem egy kisebbfajta 
csoda is. 
    – Mi a legszebb karácsonyi élmé-
nye? 
    – A legszebb karácsonyi élmé-
nyem nem is olyan régi, tavalyelőtt 
megegyeztünk a tanító nénivel és az 
alapítványt vezető lelkésszel, hogy 
tortát sütünk az egyik gyerekünknek, 
aki éppen december 25-én ünnepli 
születésnapját. Azt az örömöt nem 
lehet leírni, ami a gyermek arcán 
ragyogott, hiszen ő még életében 
nem kapott szülinapi tortát.  
    – Melyek azok a hagyományok, 
amikhez ragaszkodik? 
    – Egyetlen hagyomány van, ami-
hez ragaszkodom: a karácsonyfa. 
Gyermekkoromban mindig a padló-
tól a mennyezetig ért. A díszítésnél 
viszont az ízléses egyszerűséget 
szereti az egész család.  
                                    
        Korondi Kinga 

    Szilágyi Domokos  
             

              Karácsony 

   

  A puha hóban, csillagokban, 
  az ünnepi foszlós kalácson 
  láthatatlanul ott a jel, 
  hogy itt van újra a karácsony. 
   

  Mint szomjazónak a pohár víz, 
  úgy kell mindig e kis melegség, 
  hisz arra született az ember, 
  hogy szeressen és szeressék. 
 

  S hogy ne a hóban, csillagokban, 
  ne ünnepi foszlós kalácson, 
  ne díszített fákon, hanem 
  a szívekben legyen karácsony.  

Akinek a karácsony  
nem hoz csodát 

  

  La vita è bella  
     

 

    Karácsony előtt fenyőfavásár van a piacon, lépni sem lehet a rengeteg fától és vevőtől. Nagyok és kicsik, dú-
sak, szabályosak, ezüst- és vörösfenyő, s egy-egy norvég földlabdás. Nagy a választék, mindenki találhat kedvé-
re valót. Az emberek nézelődnek, választanak és boldogan sietnek haza a fenyővel.  
    Mellettem egy édesapa a kislányával: jól öltözöttek, nyilvánvalóan nem a fák ára alapján döntenek. A legna-
gyobb kérdés számukra, hogy befér-e a nappaliba a fa vagy sem, de végül egy kisebb és dúsabb mellett dönte-
nek. Míg a fát csomagolják, elhalad mellettük egy szerényebben öltözött kisfiú, akinek az édesanyja éppen azt 
mondja: „gyere vegyünk inkább néhány szép ágat, az olcsóbb!” A kislány ezt hallva, odaszaladt és a kisfiúnak 
ajándékozta a fát. Az édesapja egy pillanatig döbbenten nézte, majd vásárolt egy tasak díszt is a családnak.  
    Nem mondom, hogy harsona szólalt meg vagy csengettyűk kezdtek el csilingelni, de néhány pillanatig úgy 
éreztem magam, mintha egy mesében lennék. Aztán arra gondoltam, hogy addig nincs veszve semmi, amíg kö-
zöttünk vannak a tiszta szívű gyerekeink, mert az élet szép. 
                                                                                                                                                                               K2 
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    Amint jól tudjátok, közeledik a születésnapom. Meg-

tiszteltetés számomra, hogy minden évben ünnepséget 

rendeztek, és úgy tűnik, ez idén is így lesz. Nagyon sok 

ember vásárol sokat, rengeteg a külön erre az alkalomra 

szóló rádió- és TV-műsor, hirdetések, reklámok, és a 

világ minden pontján arról beszélnek, hogy születés-

napom egyre közeledik. Igazán nagyon jó érzés tudni, 

hogy legalább egyszer egy évben sok ember gondol 

rám. Amint tudjátok, születésnapomra való emlékezés 

sok évvel ezelőtt kezdődött. Az első időkben még úgy 

tűnt, hogy az emberek értették, és hálásak voltak min-

dazért, amit értük tettem, de manapság egyre inkább 

úgy látszik, hogy alig akad, aki tudja az okát az ünnep-

lésnek. Mindenhol összejönnek az emberek, családok, 

barátok, és nagyon kellemesen érzik magukat, de va-

lójában nem tudják, nem értik, és nem is keresik a valódi 

jelentőségét az ünnepnek.  

    Emlékszem, az elmúlt évben is hatalmas lakomát ren-

deztek a tiszteletemre. Az asztal roskadásig tele volt 

ízletes ételekkel, gyümölcsökkel, édességekkel. Töké-

letesen díszített helyiségekben sok-sok gyönyörűen be-

csomagolt ajándék várta gazdáját. S tudjátok, mi tör-

tént? Meg sem hívtak! Pedig én voltam az ünnepség 

díszvendége – mégsem küldtek meghívót. Miattam volt 

az egész összejövetel, a sok dísz, és minden egyéb, és 

amikor maga az ünneplés elkezdődött, én kívül marad-

tam, bezárták előttem az ajtót. Pedig be akartam menni, 

velük lenni, együtt ünnepelni… 

    Habár az igazság az, hogy mindez nem lepett meg, 

hiszen az elmúlt néhány évben sokan bezárták előttem 

az ajtót. Mivel pedig nem hívtak meg, hát úgy döntöttem, 

hogy titokban megyek be, minden zaj nélkül, és csende-

sen megállok az egyik sarokban.  

Mindenki nagyon jól érezte magát, ittak, ettek, beszél-

gettek, vicceltek, nevettek, és hatalmas jókedvük volt.  

    Egyszer csak belépett a szobába egy nagydarab, 

kövér, piros ruhás, fehér szakállas ember azt kiabálva: 

HO-HO-HO. Leült egy díványra, a gyerekek pedig ro-

hangáltak hozzá: Télapó, Télapó! – mintha ez az egész 

ünnepség róla szólt volna. Aztán az emberek körülállták 

a karácsonyfát, és átölelték egymást. Én is kitártam a 

karomat, de engem nem ölelt át senki. Aztán nagy vára-

kozással elkezdték osztogatni, és csomagolni az aján-

dékokat. Végül minden elkelt, és néztem, vajon nekem 

van-e valami – de nem, én nem kaptam semmit. Te 

hogyan éreznéd magad, ha a születésnapodon min-

denki kapna ajándékot, csak éppen te nem? Megértet-

tem, hogy nemkívánatos személy vagyok saját születés-

napom emlékünnepén, és csöndesen elhagytam a helyi-

séget. És – tudjátok – ez minden évben rosszabb és 

rosszabb. Az embereket csak az étel, ital, ajándékok, 

összejövetelek érdeklik és alig néhányan emlékeznek 

rám. Pedig én annyira szeretném, ha ezen a karácso-

nyon beengednének engem az életükbe! Nagyon 

szeretném, ha felismernék a tényt, hogy több mint ké-

tezer évvel ezelőtt azért jöttem el erre a világra, hogy 

megmentsem őket. Csak annyit szeretnék, hogy ezt tel-

jes szívvel elhiggyék, és beengedjenek az életükbe.  

    

Valamit szeretnék megosztani veletek, különösen arra 

való tekintettel, hogy jónéhányan tudjátok az ünnep igazi 

értelmét. Hamarosan rendezek én is egy saját ünnep-

séget: látványosat, hatalmasat, amilyet soha senki még 

elképzelni sem volt képes. Most még dolgozom rajta. 

Már küldöm a meghívókat – te is kaptál már, szemé-

lyesen. Remélem, észrevetted a sokféle invitálás között, 

s nem dobtad el? Kérlek, feltétlenül jelezz vissza, részt 

akarsz-e venni az örömünnepemen, foglalhatok-e egy 

helyet a számodra? Beírhatom-e a nevedet aranybetűk-

kel a vendégkönyvembe? Az ünnepségemen ugyanis 

csak azok jelenhetnek meg, akiknek nevei ott szerepel-

nek. Sok vendéget várok.  

    Akik elvesztették vagy eldobták a meghívókat, el sem 

jönnek – kár értük! Akik nem válaszolnak a meghívásra, 

azok hiába jönnek, nem lesz helyük, kívül maradnak. 

Nagyon lesújt minden ilyen elmaradás…  

    Kérlek, készülj és válaszolj, mert így, amikor mindent 

előkészítettem, te is részese lehetsz az én csodálatos 

ünnepségemnek.  

    A találkozás reményében szeretettel üdvözöllek: 

                                               

                        Jézus Krisztus  

Kedves Szeretteim! Nagy Gáspár 
 

Karácsonyéji ár(v)ulás 
 

Gyanútlanul hó esik a földre  
gyanútlanul Ő most születik  
gyanútlanul mondom a köszöntést  
gyanútlanul mindörökre így  
 
Gyanútlanul persze a sok pásztor  
gyanútlanul három a király  
gyanútlanul imbolyog a jászol  
gyanútlanul ki mellette áll  
 
Gyanútlanul rágcsálják a szalmát  
gyanútlanul most még szamarak  
gyanútlanul serdülő júdások  
gyanútlanul Heródes alatt  
 
Gyanútlanul szikrázik az égbolt  
gyanútlanul olvad el a hó  
gyanútlanul szépen megfeszítik  
gyanútlanul minden eladó  
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    Boldogult legénykoromban a templom tornyából bú-
csúztattuk az óévet.  
    Egyik szilveszterkor a kántorunk idő előtt lebeteged-
vén nekem jutott a tisztesség, hogy a hangot megadjam 
és a kórus énekét irányítsam. Ekkor olyasmi mocorgott 
bennem, hogy talán a papi hivatást kellene választa-     
nom. A sors másként rendelkezett, de az a két ének ma 
is itt cseng a fülemben: Óh, mily rövid ez az élet,/ Ragad 
minket az idő:/ Íme, ismét már oda lett/ Éltünkből egy 
esztendő!/ Tekintsünk még utoljára/ Annak lefolyt 
pályájára,/ S áldjuk jó Istenünket,/ Hogy megtartott ben-
nünket. 
    Ezt követte az új évet köszöntő ének: Ez esztendőt 
megáldjad,/ Ez esztendőt megáldjad,/ Kegyelmedből, 
Úristen!/ Bőséggel ékesítsed,/ Bőséggel ékesítsed,/ Te 
szent Jehova Isten!/ Téged áldnak,/ Kik lakoznak e föld-
nek színén./ És a puszta helyek is/ Bőséggel, Halmok 
áhítozódnak/ Víg kedvvel./ Boldog, kit magadnak válasz-
tál,/ Sionnak királya! 
    A mindenkori kántor privilégiuma volt, hogy a torony 
aljában illő tisztelettel hallgatózó népet köszöntse, ekép-
pen: Adjon az Isten minden jót, bort, búzát, békességet, 
áldást és szeretetet az új esztendőben! 
    Utána háromszoros Éljen! következett. Aztán lebak-
tattunk a szűk és a hótól igencsak csúszós lépcsőkön, 
és visszaballagtunk a felekezeti iskolába, melyet az álla-
mosítás után kultúrházként használhattunk. Koccintgat-
tunk, előkerült némi elemózsia is, aztán karéjba fogóz-
tunk, középre állt a prímás, és legalább másfél órán át 
énekeltük nemzedékről nemzedékre öröklődő dalainkat. 
Aki nem dőlt ki, táncolhatott kedvére. Volt úgy is, hogy a 
reggeli kúrálás végére értem csak haza.   
    Nagyapám méregerős szilvapálinkával fogadott: 
    – Éppen most itattam meg a marhákat, rajtunk a sor, 
fiam! 
 
    A változás óta háborús hangzavarban, füstben-
ködben petárdázva búcsúztatják az óévet, a közeli disz-
kóbár tetejéről röppentyűk tízei színezik az eget.  

    

Kétszer is pukkantanak, himnuszolnak, pezsgőznek: 
egyszer Erdély, s utána Magyarország éjféli idejében.  
Mostanság már nem kapjuk magunkra a nagykabátot, 
nem állunk ki „tácsogni” az erkélyre, unjuk már a művi 
zűrt. Inkább ülünk csendben a lakásban.    
    Megcsókoljuk egymást, fogadjuk a telefonokat vagy 
felhívjuk (ugyancsak köröttünk, itt, Vásárhelyen élő) 
gyermekeinket, unokáinkat, köszöntjük az ismerősöket. 
    Hajnali három-négy körül elunom a tévét is, az ágy-
ban olvasok, ezúttal háttérrrádiózás nélkül.    
    Egy Dsida-vers kerül a kezembe.  
    Jó volna azt írnom, hogy ezzel alszom el. Nem így 
van. Eloltom a villanyt, és nagyon sokáig nézem az 
életemet a sötétben. 

    Dsida Jenő 
 

    Hideg téli est 
 

    Életünk hulló karácsonyfáján 
    halkan repesnek a lángok. 
    Fölöttünk és bennünk hömpölyög 
    a hidegáramú csönd. 
 

    Mosson ki, vigyen magával 
    fodros hátán mindent, ami volt: 
    esdő várakozások meddőségét, 
    kulcsoltkezű, hasztalan imákat. 
 

    Hópárnás nagy fenyők alatt 
    üljünk le a törpék közé, 
    burkolózzunk a hallgatásba 
    s húnyjuk le félig a szemünket. 
 

    S míg csillagok kezdenek pislákolni, 
    töprengjünk az eljövő felől: 
    hogyan kellene megszólalni? 
    S mindent elülről kezdeni? 

Bölöni Domokos 

Esztendő fordulóján 

Újévi szokások a nagyvilágban 
 

    Írországban az ország politikai jövőjét az újévkor fújó szél alapján jósolják meg. A nyugati szél gazdagságot és jólétet jelent, a 
keleti pedig a brit befolyás erősödését. 
    Angliában a lányok fagyöngyöt raktak a párnájuk alá, hogy álmukban meglássák a jövendőbelijüket. Régen a ház ajtajára és 
ablakára kenyeret helyeztek, hogy jólétet biztosítsanak az új évben. Az angolok azt tartják, ha boldogabb, szerencsésebb új évet 
szeretnénk, akkor szemrebbenés nélkül meg kell csókolni egy rendőrt. 
    Skóciában az újévi pezsgő nem divat, whiskyvel koccintanak, fekete kenyeret és töltött birkagyomrot szolgálnak fel a vendé-
geknek. Egy régi szokás szerint nem sokkal éjfél után a társaság legmagasabb férfiembere egy üveg itallal, mazsolás kenyérrel  
és egy darab feketeszénnel a ház ajtajába áll, hogy így csalogassa a házhoz a jó szerencsét. 
    Olaszországban és Dél-Afrikában újévkor megszabadulnak minden régi és megunt dologtól, ilyenkor az ablakokból hull a régi 
technika, bútordarabok, hűtőszekrények és más kacatok, hangos „vigyázat!” kiáltások közepette. A rendőrség küzdeni próbál e 
veszélyes szokás ellen, de nem sok sikerrel. 
    Svédországban az új év kezdete előtt saját készítésű gyertyákat adnak egymásnak – a helyi szokások szerint a fény szimboli-
zálja az örömöt és a vidámságot. 
    Dániában az emberek régi edényeket törnek el családtagjaik, szomszédjaik és barátaik ajtaja előtt, és minél nagyobb a hang-
zavar és a cseréphalom, annál boldogabb lesz az új esztendő. 
    Németországban az újévi szokások zöme az evéssel kapcsolatos. Az esztendő első napján sertésételeket, édességként mar-
cipánmalacot, gyümölcskenyeret esznek. A kalácsba pénzérmét sütnek, hogy pénzben és egészségben gazdag évük legyen. 
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Örömmel és szeretettel fogad székelyudvarhelyi 
tömbházlakásában a Kakassy házaspár, a Küküllői 
Egyházmegye nagy tiszteletnek örvendő nyugdíjas 
esperese és felesége, Kakassy Árpádné Gecző Margit. 
Családias légkörben beszélgetünk, az emlékek fona-
la hamar visszavezet a múltba. 
    
    – 1928. október 2-án születtem Nagyborosnyón, de 
brassóinak tartom magam, mert édesanyám brassói volt 
és ott éltünk. Egy testvérem volt, Gecző Vilmos András, 
néhai erdőszentgyörgyi lelkipásztor. Brassóban jártam 
az első két elemit, majd nagybátyámnál Szentendrén a 
III. és IV. osztályt. Amikor Brassóban be akartak íratni 
az V. osztályba, mivel román világ volt, nem ismerték el 
a magyarországi két évet. Csak a szász iskolába vettek 
fel, ahol még gót betűkkel írtak és sokáig semmit nem 
értettem.  
A gimnáziumban tagja voltam egy repülőépítő csoport-
nak. Hat repülő megépítése után vitorlázórepülés járt; 
román húsvét vasárnapján kimentünk Brassó határába. 
Aznap bombázták a várost. Késő délutánig nem enged-
tek hazamenni, édesanyám otthon volt, édesapám a 
testvéremmel templomban, nem tudtam semmit róluk, 
hogy mi történik velük. Légiriadó esetére ki voltunk ké-
pezve, édesanyám kézügyben tartotta az összekészített 
csomagot, amivel ki kellett menni a Csiga-dombra. De 
nem tudtam, hogy volt-e még ideje rá. Mire sikerült visz-
szajutnom, a házunk romokban hevert, de hála Istennek 
senkinek sem esett baja. A gimnázium IV. osztálya után, 
1944-ben nem volt hova menni tovább iskolába, egyszer 
csak a nagynéném értesített, hogy január 1-én indul a 
Katolikus Gimnázium Székelyudvarhelyen. Két évig jár-
tam a Katolikus Gimnáziumba, utána a Református Kol-
légiumba kerültem, itt konfirmáltam, itt érettségiztem. 
Egyetemre kerültem Kolozsvárra, biológia szakon vé-
geztem. Férjemmel egy időben jártunk egyetemre, majd 
őt kinevezték a Kolozsvár közeli Kolozskarára lelkész-
nek. Én utolsó éves voltam, amikor összeházasodtunk 
1952-ben; Imre Lajos professzor úr esketett.  
    Így kezdődött a papnéságom. Ma elkeserednék, ha 
olyan körülmények közé kellene mennem, de akkor nem 
számított semmi. Nem volt tüzelőnk, csak valami vékony 
ágak, nem volt vizünk, csak amikor esett az eső. Amikor 
végre megjött a várva várt eső, a párnám mellé csepe-
gett a víz, lábosokat raktunk le, a szoba közepén a nagy 
cseber megtelt vízzel. Megtanultam kenyeret sütni, de a 
kukoricakapálás nem ment, nem haladtam semmire. 
„Jaj, drága tiszteletes asszony, azt nem úgy kell” – sápí-
toztak az asszonyok. „Hagyjátok, a tiszteletes asszony 
úgy fogja a kapát, ahogy mü a tollat” – mondták és meg-
kapáltak mindent.    
    Egy év múlva meghívtak a Brassó megyei Olthévízre, 
el is fogadtuk, hogy közelebb legyünk szüleinkhez. 1954
-ben megszületett Margit lányunk, majd 1957-ben Árpád 
fiúnk. Felpártolt a gyülekezet, hozták a bivalytejet, vajat, 
tejeskannában a borjúhúst (mivel tilos volt vágni). Ami-
kor eljött az aratás, a cséplés ideje 60-an jöttek segíteni. 
A gondnok juhot vágott, almástésztát sütöttünk. Amikor 
meglett a cséplés, kiszámoltuk, hogy milyen gazdagok 
lettünk, de aztán jött a kvóta, a vám, a vetőmag és a 
végén alig maradt valami… Az utolsó ott töltött hat év-
ben sikerült álláshoz jutnom, tanítottam az iskolában. 

Családias légkör vett körül, szerettük őket, szerettek 
minket, meghívtak lakodalomakba, keresztelőkbe, disz-
nótoros vacsorákra. Amikor házasságkötés vagy teme-
tés volt, a párom legépelte a prédikációt és családláto-
gatáskor elvitte a családnak.  
    1969-ben költöztünk Makfalvára. A parókia egy tönk-
rement épület volt, düledező kőkerítéssel. Volt munka 
elég. Kibéden tanítottam négy évig. Közben 1971-ben 
megszületett a harmadik gyermekünk, Szabolcs fiúnk. 
Aztán átkerültem Makfalvára tanítani. Abban az időben 
a tanügy szombati programokat szervezett, hogy a gyer-
mekek ne járhassanak vallásórára, kátéórára. Az iskolai 
tevékenységekből én sem vonhattam ki magam, de azt 
megtettem, ha rajtam múlott, hogy falaztam a gyerekek-
nek, hogy tudjanak konfirmálni. A párom a Küküllői Egy-
házmegye esperese lett, sokat járt-kelt, látogatta a gyü-
lekezeteket; én otthon fogadtam a híveket, rendeztem a 
dolgokat. Segítettem a betegeknek beszerezni a gyógy-
szereiket; volt, akit a kapcsolataink révén művégtaghoz 
juttattunk.  
    – Hogyan emlékszel vissza a Nőszövetség megalaku-
lására? 
    – A ’90-es évek elején Csiha Emese meglátogatta az 
egyházmegyénket, elmondta, hogyan képzeli el a Nő-
szövetség működését; tanácsokkal látott el minket. Én 
voltam az egyházmegyei Nőszövetség elnöke. 
Makfalván is volt nőszövetség, de nem előírásos, ha-
nem spontánul szerveződő. Takarókat horgoltunk és 
elárvereztük, teadélutánokat szerveztünk, telente gon-
doskodtunk egy-egy szegény családról. Öregotthonokat 
látogattunk, összeállítottuk a gyermekek karácsonyi cso-
magját: sütöttünk, almát gyűjtöttünk, stb.  
    Amikor nyugdíjba mentünk Székelyudvarhelyre köl-
töztünk, ahol a két fiúnk él családjukkal együtt. Leá-
nyunk Budapesten telepedett le. Isten megáldott a há-
rom gyermekünk után öt unokával és mindeddig hat 
dédunokával. A párom 85 éves koráig segített a Bethlen
-negyedi gyülekezet lelkipásztorának úrvacsorát osztani, 
az Ágenda befejező részét ő vállalta, de 5 évvel ezelőtt 
úrvacsoraosztás után bejelentette, hogy személyes 
mondanivalója van a gyülekezethez, úgy érzi, hogy töb-
bet nem tudja ezt a szolgálatot ellátni. Megható pillanat 
volt. 
    – Hogy tekintesz vissza a szolgálatotokra? 
    – Ha általánosságban nézem a több mint 50 évet: 
szép volt, jó volt! De a részleteken látom a fekete folto-
kat is.  
                                                          Tatár Anna Julianna 

Családias légkör vett körül 
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N ő s z ö v e t s é g i  h í r e k  

    Vámosgálfalva Dicsőszentmártontól 5 km-re fekszik. 
Története a XIV. századig vezethető vissza, az első fel-
jegyzések szerint 1332-ben már volt temploma. Vámos-
gálfalva arról híres, hogy 1638-ban Erdélyben itt alakult 
elsőként presbitérium. 
    A gyülekezetnek jelenleg közel ezer tagja van. A nő-
szövetség több mint 30 éve alakult. Most 16 tagot szám-
lál, életkor szempontjából nagyon vegyes összetételű: a 
legfiatalabb 30 éves, a legidősebb 80 év fölötti. Így talál-
kozik a múlt a jövővel és együtt alkotjuk a jelent. Az 
együttlétek színesek, mindenki hozza saját egyéniségét, 
tapasztalatát.  
    A bibliaórákon a tiszteletes úr szolgál. Ugyanakkor 
kérdéseinket is feltehetjük, hiszen a kisebb közösségnek 
egyik előnye, hogy szabadon elmondhatjuk mindazt, ami 
a lelkünkön van. A kántor alkalomról alkalomra az új 
énekeskönyvből tanít énekelni. 
    Megünnepeljük egymás születésnapját. Kiránduláso-
kat is szervezünk; legutóbb Székelyföldön jártunk. Eze-
ket a közösségépítő alkalmakat mindig jókedv és szere-
tet hatja át.  
    Betegeket, időseket látogatunk. Nem ritkák a lelkigon-
dozói beszélgetések sem. Virrasztók és temetések al-
kalmával együtt énekelünk. 
    Az egyházi épületeket rendben tartjuk, szépítgetjük, 
díszítgetjük. Legutóbb világítótesteket adományoztunk 
az újonnan renovált gyülekezeti terembe és a most épült 
ravatalozóba. Az anyagi alapot magunk szerezzük, kü-
lönféle tevékenységekkel. Tagságí díj nincs, de a nőszö-
vetségi perselybe mindig bőségesen teszünk. 
    A gyülekezeten kívüli szolgálat is fontos számunkra. 
A 90-es évektől kezdve adományokat gyűjtöttünk a rá-
szorultaknak, hiszen: „a jókedvű adakozót szereti az 
Isten” (2Kor. 9, 7). A marosvásárhelyi Bod Péter Diakó-
niai és Tanulmányi Központnak laskát készítettünk. 
Gyerek- és öregotthonokba általunk termelt élelmiszere-
ket vittünk. A Református Mentő Misszió és a Bonus 

Pastor Alapítvány ózdi központjába többször ellátogat-
tunk. Ide is falunk saját termékeit hoztuk, tiszta szívünk-
ből, örömmel, imádkozva a bajbajutottak felépüléséért – 
eleget téve az ige tanításának: „Minden tekintetben 
megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával 
kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr 
Jézus szavairól. Mert ő mondta: nagyobb boldogság 
adni, mint kapni.” (ApCsel 20, 35) 
    Tudjuk, hogy a nőszövetségnek lelkiekben is szolgál-
nia kell. Ezért imaestéket szervezünk, ahol együtt imád-
kozunk, így teljesítve Urunk ránk bízott parancsát: 
„egymás terhét hordozzátok” (Gal 6, 2), és „nagy ereje 
van az igaz ember buzgó könyörgésének!” (Jak 5, 16) 
    Nagy hangsúlyt fektetünk népi kultúránk megőrzésé-
re, egyházi rendezvényeken való megjelenésre, kapcso-
latok ápolására is. Részt veszünk konferenciákon, nő-
szövetségi találkozókon, fórumokon, különféle ünnepsé-
geken, képzéseken.  
    Idén szeptemberben a közép-erdélyi régióhoz tartozó 
nőszövetségek nálunk tartották éves konferenciájukat. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy nemcsak a lelkipásztor és a 
presbiterek, hanem az egész gyülekezet mellettünk állt, 
és ott segédkeztek, ahol éppen szükség volt, hogy a 
több száz vendég semmiben se érezzen hiányt. Nagy 
megtiszteltetés és elégtétel volt számunkra, hogy annyi-
an eljöttek. 
       Fülöp Csilla  

Márták és Máriák (56.) 

* Október 1-én a proMissio Egyesület keretén belül működő 
Maradj aktív, időseknek szóló program tagjai kiránduláson 
vettek részt. Úti céljuk Keresd, Erzsébetváros és Berethalom 
volt. Keresden a Böjte Csaba alapítványa használatában levő 
Bethlen-kastélyt látogatták meg, majd az erzsébetvárosi refor-
mátus gyülekezet vendégei voltak. Ezután meglátogatták az 
örmény templomot s a város nevezetességeit. Utolsó megálló 
Berethalom erődtemplomának a meglátogatása volt. 
 

* Október 2-án a Maradj aktív program idősek vasárnapját 
tartott a marosvásárhelyi Kistemplomban. Fekete Márton lel-
kész köszöntötte a szépkorúakat, amit Farkas Ibolya színmű-
vész szavalata, a vallásórások és idősek közös éneke és sze-
retetvendégség követett.  
 

* Magyarón tartotta őszi gyűlését az Erdélyi Református Nő-
szövetség elnöksége. A november 11-12-i megbeszélés egyik 
célja a 2016-os tevékenységek kiértékelése, a másik pedig a 
2017-es év eseménynaptárának előkészítése volt. A jövő évi 
Bonyhai Kastélynap július 8-án lesz, amely rendezvényre a 
Kárpát-medence mind a tíz egyházkerületének képviselőit 
meghívják. 

* A 2016. december 4-i Kárpát-medencei Imanap anyagát és 
liturgiáját a Dunántúli Református Nőszövetség állította össze, 
Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim 
lesztek címmel. A program által betekintést nyerhettünk a Du-
nántúli Egyházkerület missziós szolgálatába, a gyülekezetek 
életébe is. Idén Kárpát-medence-szerte a dunántúliakért imád-
koztak. 
 

* A Marosi Egyházmegye Nőszövetsége hagyományos adventi 
hangolójának a marosvásárhelyi Diakóniai Otthon Bocskai-
terme adott helyet december 3-án. Ezúttal Uzsalyné dr. Pécsi 
Rita magyarországi neveléskutató Felnőttkor – beteljesülés 
vagy kiégés címmel tartott építő, jó hangulatú előadást.  
 

* A Maros-Mezőségi Egyházmegye Nőszövetsége december 3
-án az Egyházmegyei Nap keretében megtartotta évi rendes 
közgyűlését, amelyen kiértékelték az elmúlt időszakot, elkészí-
tették a következő év eseménynaptárát, illetve előkészítették a 
Kárpát-medencei imanapot. 
 

* Nőszövetségi adventi kézműves vásárt tartottak december 8-
10 között a marosvásárhelyi Ama Deus kávézóban. A vásár 
bevételének 10%-át jótékonysági célokra fordítják. 
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A kegyelem csillagjegyében 
 
„Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, 
amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg 
titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová 
megy.” (János 12, 25) 
A következő negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, „hogy 
úgy cselekedjetek, amint az Úr, a ti Istenetek parancsol-
ta néktek; ne térjetek se jobbra, se balra. Mindig azon az 
úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt 
néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok…” (V. Mózes 
5, 32-33) 
 
Január 
Intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, 
gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek minden-
ki iránt. (I. Thesszalonika 5, 14) 
 

Február 
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly 
munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az 
igazságnak beszédét. (II. Timótheus 2, 15) 
 

Március 
Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg 
azt, mert az a te életed. (Példabeszédek 4, 13) 
 

Április 
Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért 
jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annakokáért ne le-
gyetek részesei ezeknek. (Efézus 5, 6-7) 
 

Május 
Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána 
megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr 
ígért az őt szeretőknek. (Jakab 1, 12) 
 

Június 
Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts 
meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én di-
csekedésem! (Jeremiás 17, 14) 
 

Július 
Öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek 
kötele. (Kolossé 3, 14) 
 

Augusztus 
E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőz-
tem a világot. (János 16, 33) 
 

Szeptember 
Ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való 
felbuzdulás végett. (Zsidók 10, 24) 
 

Október 
Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az 
én lelkem hozzád, oh Isten! (Zsoltárok 42, 2) 
 

November 
Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik tite-
ket gyűlölnek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és 
imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.  
(Lukács 6, 27-28) 
 

December 
Feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak 
napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. (Malakiás 4, 2) 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
  

Fohász   
     
    Uram, nem csodákért és látomásokért fohász-

kodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. 

Taníts meg a kis lépések művészetére! 

    Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a 

napok sokféleségében és forgatagában idejében 

rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és 

tapasztalatokat! Segíts engem a helyes időbe-

osztásban! 

    Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági 

sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú 

fontosságának megítéléséhez! Erőt kérek a 

fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne 

csak átfussak az életen, de értelmesen osszam 

be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és 

magaslatokat!  

    Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben 

mindennek simán kell mennie! 

    Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, 

hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, 

visszaesések az élet magától adódó ráadásai, 

amelyek révén növekedünk és érlelődünk! 

     Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, aki-

nek van elegendő bátorsága és szeretete az 

igazság kimondásához! Az igazságot az ember 

nem magának mondja meg, azt mások mondják 

meg nekünk.  

    Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik 

meg, hogy nem teszünk semmit. 

    Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! Te tudod, 

hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. 

     Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, 

legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára 

méltók lehessünk! 

    Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a 

kellő pillanatban és a megfelelő helyen – sza-

vakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot 

közvetíthessek!  

    Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! 

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, 

amire szükségem van! Taníts meg a kis lépések 

művészetére!  
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Michael Catchpool nyomán 

(meserészlet a mohóságról és mértéktartásról) 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiú, aki ruhákat szőtt a felhőkből.  

Fent élt egy hegy tetején, nem volt egyebe, csak egy rokkája* és egy szövőkerete. 

Kiült a hegytetejére, megforgatta a rokka kerekét, és a feje fölött szálló felhőkből finom szálat 

húzott. A leheletvékony szálat fonallá fonta, és szőni kezdett vele. Reggel aranyszálat adtak a fel-

hők, délben ezüstszálat, este karmazsinpirosat. A bölcs fiú mindig csak épp annyi szálat bontott le 

a felhőkből, amennyire szüksége volt, soha nem többet. Készített magának  egy meleg sálat, 

amely hűvös időben a nyakát melegítette, és egy fejkendőt, amely a tűző napon megóvta 

a hőségtől. 

A nyugodt életének vége szakadt, mikor egy nap az ország önző és mohó királyának szeme 

megakadt a fiú aranyló sálján és ezüstös fejfedőjén. A király ráparancsolt a fiúra, hogy szőjön neki 

egy fenséges aranyló palástot, mely hatalmas testét beborítja. A király mohósága nem ismert ha-

tárt, újabb és újabb arany, ezüst és karmazsinpiros ruhákat rendelt, miközben az országa fölül 

egyre fogytak az esőt adó felhők. Hiába panaszkodott az ország népe, hogy a királyság körös-

körül pusztul és sorvad. A király nem nyughatott egészen addig, míg az utolsó kis felhő is el nem 

tűnt az égről, és ruhává szőve a királyi ruhatárba nem vándorolt. 

A királynak volt egy gyönyörű szép, okos kislánya, aki mindvégig a háttérből figyelte a történte-

ket. Úgy döntött, hogy megpróbálja helyre hozni édesapja hibáit, ezért éjjel megszökött a kastély-

ból. Összeszedett annyi ruhát, amennyit csak elbírt és elindult a hegytetőre a kisfiúhoz. A fiú ajtót 

nyitott és mikor meglátta, hogy a hercegnő az, nagyon megörült. 

– Remélem nem késtem el! – lihegte 

a hercegnő, s odanyújtotta a ruhákat. 

– Nem! Még időben vagyunk! 

Másnap reggel a király nem találta a 

ruháit. Mérhetetlen düh vette körül, de 

egyszer csak furcsa zajt hallott a távol-

ból. Kinézett az ablakon és látta, hogy 

az ég tele van felhőkkel, az eső esik és 

az emberek örömtáncot járnak.    

Hála a hercegnőnek, az ország megme-

nekült a szárazságtól. A király beismerte 

mohóságát és megígérte, hogy többet 

soha nem tesz rosszat népének. 
 

* Lábbal hajtott, kézi fonáshoz használt 

eszköz 
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Mézes-naracsos csirkecomb 
 

Hozzávalók: 4 db csirkecomb, 1 fej fokhagyma, 1 narancsból 
nyert narancslé, 2 ek méz, só, bors, 10 dkg aszalt szilva, 1 db 
narancs. 
Elkészítés: A megtisztított combok mindkét oldalát sózzuk, 
borsozzuk és egy kiolajozott tepsibe helyezzük. A mézet ke-
verjük ki egy narancs kifacsart levével, és locsoljuk meg a 
combokat a felével. Tegyük hozzá a fokhagymagerezdeket, 
takarjuk le alufóliával, majd rakjuk hűtőbe kb. 1 órára páco-
lódni. Majd 180 °C-os előmelegített sütőben pároljuk letakar-
va kb. fél óráig, ezután vegyük le a fóliát, kenegessük át a 
combokat a mézes narancslével, tegyük hozzá a narancsge-
rezdeket és az aszalt szilvát. 
Sütés közben párszor kenegessük még meg a maradék mé-
zes narancslével, és süssük szép pirosra. Vajas krumplival 
vagy mazsolás rizzsel tálaljuk.  
 

Karaj savanyú káposztával, tepsiben sütve 
 

Hozzávalók: 80 dkg sertés rövidkaraj (8 szelet), 50 dkg sava-
nyú káposzta, 25 dkg császár szalonna (bacon), 25 dkg 
félszáraz csípős kolbász, 60 dkg burgonya, 2 közepes db 
alma, 2 db paradicsompaprika, 4 közepes fej vöröshagyma, 
0,5 dl napraforgó olaj, só ízlés szerint. 
Elkészítés: Az almát, a krumplit, a hagymát, a paprikát na-
gyobb darabokra vágjuk, a kolbászt karikázzuk, a szalonnát 
nagyon vékonyra szeleteljük. A tepsi közepét kirakjuk a sza-
lonnával. Ráfektetjük a hússzeleteket, arra a káposzta felét. 
Kirakjuk a kolbászkarikákkal, rátesszük a káposzta másik 
felét és beborítjuk szalonnacsíkokkal. Köré rakjuk a krumpli, 
hagyma, paprika és alma szeleteket, megsózzuk és olajjal 
locsoljuk. Forró sütőbe téve lassan sütjük, hogy jól összeérje-
nek az ízek és szépen megpiruljon. 

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

Rejtvényünkben Horváth István Ha van című 
versének harmadik és negyedik sorát rejtet-
tünk el. 
Tedd a kezed a szívedre – ha van./ Lázas ko-
runk ma csodákat fogan,/ … 
 
Vízszintes: 1. A vers harmadik sorának első 
része, 12. A postás havonta hozza, 13. Leszár-
mazottja, 14. Egykori szovjet autómárka, 15. A 
vers harmadik sorának második részlete, 16. 
Erdei énekesmadár, van belőle sárga és fekete 
is, 17. A szivárvány alakja, 18. Nyugalmi állapot-
ban van, 20. Tiltószócska, 21. Vissza: tegnap 
után, 23. Jákob ételének színe (1Móz 25, 30), 25. 
Egykor népszerű húros hangszer, 27. Korszak, 
28. A Családi kör című vers kezdő szava, 29. Mu-
rok, 30. Ilyen sejt is van, 31. Soli … gloria – egye-
dül Istené a dicsőség, 32. Nyugat-Afrikai ország, az egy-
kori „Rabszolgapart”, 33. Grúziai város a Kura folyó part-
ján, 34. Kálium és nitrogén vegyjele, 35. Gúla egynemű 
hangzói, 37. Tájszólásban: ad, 38. Fűvel benőtt terület, 
40. …, … nagy varázsló! 41. Összezavart táj! 42. Pál 
apostol a 2Kor 12 elején ír erről a lelki jelenségről, 45. 
Megvételre kínálta. 
 
Függőleges: 1. Örömmel, kedvesen, 2. Kis ruhadarab, 
3. Izom egynemű hangzói, 4. Régi hosszmérték, 5. Ösz-
szezavart Héra! 6. Vissza: kétjegyű mássalhangzó, 
7. Rügytöredék! 8. Karmester teszi, 9. Mezei rág-
csáló Petőfi egyik játékos versében, 10. Idegen 
szavakban megújítottat jelent, 11. Személyes név-
más, 12. A vers negyedik sorának kezdete. 15. 
Szerbiai nagyváros, 18. Zavaros epe! 19. Strandon 
ilyen széket és ágyat találunk, 21. Itt feneklett meg 
Noé bárkája (1Móz 8, 3-4), 22. A vers befejező 
szava, 24. Tor betűi keverve, 26. Bíztató szócska, 
27. Női név, jelentése: minden élő anyja (1Móz 3, 
20), 29. Földközi-tengeri kis sziget Rodosz közelé-
ben, 30. Nem úgy, 32. Vissza: ilyen díjszabás is 

van, 33. Vadászkutya? 35. A termálfürdők általában ilye-
nek (A csillaggal jelölt kockába kétjegyű mássalhangzó 
írandó!), 36. Fekvőhely névelővel (A csillaggal jelölt koc-
kába kétjegyű mássalhangzó írandó!), 38. Részben 
megtesz! 39. Görög mitológiai alak, 41. Fehér románul, 
43. Hamisítvány, 44. Vissza: hárs kérge! 46. Újvári Má-
ria, 47. Személyes névmás, 48. Középen learat!  
 
Beküldendő: vízszintes 1, 15, függőleges 12, 22. 
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Heltai Jenő 
 

    December  
 
Nem pesti hónap, budai hónap, 
Kisvárosi, falusi hónap, 
Nem jazzal, rádióval hangos 
Vásáros, mai hónap: 
Százévelőtti, régimódi, biedermeierhónap, 
Gyermekéveink hónapja, 
A szülei ház hónapja és a nagy téli szünidőé, 
A Megfagyott Gyermek hónapja, 
És Andersen kis gyufaárus lányáé, 
A fehérszakállú Mikulásé 
És a küsded Jézusé, 
Jóság és szeretet hónapja, 
A megfogyatkozott jóságé és a 
Megcsappant szereteté. 
Mert kihűlt a remény kemencéje a Földön, 
Nincs, aki újra befűtse. 
Didereg az Ember, 
Haldoklik a világ. 
Ez a melegségre szomjas jégvilág, 
Mely időtlen idők óta koldusan nyeli 
Az áldott Nap maradék-tüzét, 
A türelmes föld gyérülő szenét 
És a jóság és szeretet isteni kenyerének morzsáit. 
Hová lett az isteni kenyér, 
Mely azért volt, hogy mindenkinek 
Jusson belőle egy karéj? 
Alig maradt belőle egy decemberre való 
Egy napra való 
Egy estre való, 
Egy karácsonyestre való! 
Talán imádkozni kellene! 
Vagy visszanézve arra, mi mögöttünk van, 
Megfogni egymás kezét, 
Összebújni, egymást megölelni 
És utolsó szikrájából annak, mi bennünk emberi,  
Új tüzet rakni új jövőhöz 
És friss kenyérsütéshez. 


