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Elmélkedés ● 

Tanulás, tudás, ismeret, bölcses-
ség. Fontos-e mindez a mai ember 
számára? Amikor a legtöbb informá-
cióhoz másodpercek alatt hozzá le-
het férni, amikor szinte mindenre rá 
lehet keresni a világhálón, szükség 
van-e a tanulásra, tudásra, ismeretre? 
Mit ér ma az Isten szerinti bölcses-
ség, amikor látszólag az boldogul 
jobban, akinek vastagabb a pénztár-
cája? Talán ezt halljuk naponta gyer-
mekeinktől, unokáinktól, amikor 
tanulásra, istenfélelemre biztatjuk 
őket. És lehet, hogy már-már hajla-
mosak vagyunk elhinni nekik, tény-
leg annyira más lett a világ és más 
lett az ember, hogy mindez ma már 
elavult, minderre ma már nincs is 
igazán szükség. Azonban a Szentírás 
egyértelműen tanítja, vagy ha ez va-
lakinek nem volna elég, a történelem 
számos példája bizonyítja, hogy 
ezek nélkül elvadul, sőt elpusztul az 
ember, a nép. Ellenben akkor lesz 
igazán boldog és teljes az élete, ha 
Isten által tanítható és Isten szerint 
bölcs. 

De hol is kezdődik ez a bölcses-
ség? Az előkészítő osztályban, az 
iskolapadban, az érettségi oklevél 
megszerzésével? Kálvin János főmű-
ve, az Institutio azzal a gondolattal 
indul, hogy a valódi bölcsességnek 
két fontos alkotóeleme van: Isten és 
önmagunk ismerete. Önmagunk 
megismerése nélkül lehetetlen meg-
ismernünk Istent. Az istentismere-
tünk pedig segít helyesen és igazán 
látnunk önmagunkat. A fent idézett 
bibliai versben Pál apostol is első-

sorban Isten és önmagunk ismereté-
ről beszél. A tudás, ismeret (gnózis), 
mint olyan, el fog töröltetni, erejét 
veszti, mondja az apostol néhány 
verssel korábban, azonban eljön 
majd a pillanat, amikor Istent (és 
önmagam) színről színre fogom látni 
és megismerni.  

Nem azok malmára akarom hajta-
ni a vizet, akik azt mondják, hogy a 
tanulás, az ismeretszerzés, a tudás 
nem fontos (ha úgyis eltöröltetik). 
Pál apostol sem ezt mondja, sőt a 
Filippiben lakó keresztyéneknek azt 
írja, azért imádkozik, hogy a szeretet 
egyre inkább gazdagodjék bennük 
ismerettel és igazi megértéssel (Fil 
1,9), mert csak így lehetnek a szere-
tetben állhatatosak, és teremhetik 
sokáig a megszentelt élet jó gyümöl-
cseit. Péter apostol is arra buzdítja 
második levelének címzettjeit, hogy 
a hitük mellé „ragasszanak” jó cse-
lekedeteket, a jó cselekedetek mellé 
pedig tudományt (gnózis). 

A tudásunknak azonban ezzel a 
fajta ismeretszerzéssel, tanulással 
kell kezdődnie, minden nap időt töl-
teni Istennel, az Ő igéjével és önma-
gammal. Szüntelen tanulni megis-
merni Őt és önmagam. Hitünk elmé-
lyítéséhez erre a fajta ismeretre van 
elsősorban szükségünk. Ez a fajta 
tudás pedig segít hitünket szavakba 
önteni, segít másokat is jobban meg-
ismerni és erre a bölcsességre próbál 
tanítgatni. 

Ezen a ponton pedig szeretném 
az elmélkedésünket indító felsorolást 
egy szóval kiegészíteni. Ez pedig 

nem más, mint a szeretet. Gyökössy 
Endre szavai jutottak eszembe. Azt 
írja egyik tanulmányában: ismeret és 
szeretet összetartoznak, hogy senkit 
és semmit nem ismerhetünk meg 
igazán, ha nem szeretjük, illetve, 
hogy addig terjed az ismeretünk bár-
milyen téren, ameddig a szeretetünk. 

Tanulás, tudás, ismeret, bölcses-
ség – tegyük még hozzá: szeretet. 
Mert nélküle mindez csupán száraz 
racionalitás s valóban múló és eltö-
röltetésre ítélt gnózis marad. Imád-
kozzunk azért, hogy szeretetünk és 
ezáltal az ismeretünk, tudásunk is 
egyre távolabb érjen, hogy  szeretet-
be ágyazva legyen élmény a tanulás, 
az ismeretszerzés (mert élmény nél-
kül nincs tanulás, mondja egy inter-
júban Vekerdy Tamás). Most még 
töredékes ugyan az ismeretünk ön-
magunkat, Istent, a körülöttünk lévő 
világot illetően, most még töredékes 
a szeretetünk, de hisszük, hogy hala-
dunk a tökéletes ismeret és Szeretet 
fele. Ez a hit adjon nekünk kitartást, 
állhatatosságot, és alázatot ezen az 
úton.      

• BATIZÁN ATTILA  

 „Mert most tükör által homályosan látunk, 
 akkor pedig színről színre; most töredékes 
 az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismer-
 ni, ahogyan engem is megismert Isten.” 
          1Kor 13,12 

Tanulás, tudás, ismeret,  
 bölcsesség, szeretet 
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● Jegyzet 

E gyik közismert pszichológusunk szerint a 
középiskolai oktatás során tanult anyag 75 -
90 százalékát elfelejtjük. Ezért kár arra fe-
csérelni az időt, amit a tanulók nagy része 

soha nem fog használni, sem igazán megérteni. Az isme-
retek halmozása helyett a következő alapkészségeket 
kellene fejleszteni: írás, értő olvasás, elemi számolás, 
komputer-kezelés felhasználói szinten, és angol nyelv.  

Az alapkészségek tanulás által alakulnak ki, és nélkü-
lözhetetlenek a továbbtanulás, a társadalomba való beil-
leszkedés, a munkavállalás során. Amennyiben nem a 
siker, a jólét, a hatalom, a társadalmi pozíció megszerzé-
se az elsődleges cél, hanem teljes és harmonikus életet 
szeretnénk, a felsorolt alapkészségekhez hozzá kell ad-
nunk még egyet: az istenfélelmet. A Szentírás szerint az 
Úrnak félelme az ismeret kezdete. Ez a kezdőpont, az 
alap, amire építeni lehet. Mint minden alapkészség, az 
istenfélelem is tanulási, megismerési folyamat eredmé-
nye. Megismerni a teremtő, gondviselő, könyörülő, meg-
váltó, vigasztaló, örökkévaló Istent, és az ő fényében 
nézni, látni saját lényünket, rádöbbenni állapotunkra – ez 
a megrendülés, alázat és hódolat által generált tisztelet – 
ez az istenfélelem.  Ez az ismeret, ez a tudat határozza 
meg az istenfélő ember értékrendjét, ez alapozza meg 
döntéseit. 

Salamon király rendelkezett ezzel az alapkészséggel. 
Erre építette az uralkodását. Nem gazdagságot, kincset 
és dicsőséget kért Istentől, hanem bölcsességet és tudo-
mányt, hogy kormányozhasson, és helyes döntéseket 
hozhasson.  

A tudás önmagában kevés a jó döntések meghozatalá-
hoz. Indokoltnak, hasznosnak, ésszerűnek vélt intézke-
dések gyakran megbotránkozást és felháborodást válta-
nak ki. Gondoljunk csak a terhesség-megszakítás jogára, 
vagy a törvény által szabályozott szülésszám-
korlátozásra; az aktív eutanáziára, a „kegyes halálra”; a 
jelenkori népvándorlást szorgalmazó-, vagy ellenkező-
leg, korlátozó intézkedésekre. Csupán tudomány és érte-
lem birtokában, lehet-e bölcsen dönteni ilyen kérdések-
ben?  

A felhalmozott tudás jelentős részét arra használjuk, 
hogy pénzben és aranyban kifejezett anyagi javakat sze-

rezzünk. Ezt különféle fizikai, politikai, vagy gazdasági 
eszközök bevetésével érjük el, akár embertársaink leigá-
zása, kihasználása, szolgasorba hajtása árán is. Ez a világ                          
bölcsessége, ami segítő szándékával is képes döbbenetet 
kelteni. Például: segélyben részesíti azokat is, akik nem 
akarnak dolgozni, vagy öltözőket építtet azok számára, 
akik nem tudják meghatározni saját nemüket…  

„E világ bölcsessége bolondság Isten előtt” (1Kor 
3,19) – írja Pál apostol. Salamon király nem erre, hanem 
a mennyei bölcsességre vágyott. Istenfélelme és alázata 
késztette arra, hogy azt kérje. A Szentírás arra bátorít, 
hogy az ő példáját kövessük: „Ha pedig valakinek közü-
letek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenki-
nek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és meg-
kapja” (Jakab 1,5). 
 

• BUSTYA SÁNDOR 

Tudomány 
és bölcsesség 

 

 

A tudás önmagában kevés a jó 
döntések meghozatalához.  
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A z oktatás ügye a pro-
testantizmuson belül 
a reformációtól kezd-
ve kiemelt fontosság-

gal bírt. Erre nézve sokatmondó az, 
amit a Heidelbergi Káté mond a ne-
gyedik parancsolatot magyarázó 
(103.) kérdésben: „Mit követel Isten 
a negyedik parancsolatban? – Elő-
ször azt, hogy az igehirdetést és az 
iskolákat fenntartsák…”. Tehát az 
igehirdetést és az oktatást, „a temp-
lomot és az iskolát” egyaránt Isten 
Igéjének tanulását lehetővé tevő esz-
köznek tekintették. Erről Pukánszky 
Béla és Németh András a Nevelés-
történet című munkájukban a követ-
kezőket írják: „Az 1530-as évek ele-
jétől már felismerték a reformátorok, 
hogy milyen óriási hatalmat jelent a 
köznevelés tartalmának befolyásolá-
sa, az iskola birtoklása. Bizonyos 
fokig átformálódott a városi-
plébániai iskolákban oktatott tan-
anyag: a humanista műveltség arisz-
tokratikus öncélúsága tovatűnt, s 
az új hit szövetségesévé szegődött. A 
nevelés-oktatás végső célja immár 
az őszintén átélt, bensőséges vallá-
sosság - a »pietas« kialakítása lett, 

ennek vált eszközévé a humaniszti-
kus műveltség elsajátítása.” 

A könyvnyomtatásnak köszönhe-
tően az egyre hozzáférhetőbb, nem-
zeti nyelvekre lefordított Bibliák 
terjedése miatt szükségessé vált a 
Szentírás egyéni tanulmányozását 
lehetővé tevő olvasás készségének 
kialakítása. Ugyanakkor a reformált 
egyházak művelt, képzett szolgálat-
tevőinek (lelkészek, tanítók, tanárok) 
kiképzése is elengedhetetlen volt.  

Ezért aztán az erdélyi városok 
reformációjával együtt járt az isko-
lák alapítása. Izabella és János Zsig-
mond idején Kolozsváron, Marosvá-
sárhelyen, Gyulafehérváron, Nagy-
enyeden és Székelyudvarhelyen léte-
sültek azok a protestáns iskolák, 
amelyekből a későbbi kollégiumok 
nőttek ki. A többnyire egykori ko-
lostorépületekben működő iskolák-
ban a latin, a görög és a héber nyelv 
tanulása és a humanisztikus művelt-
ség elsajátítása egyaránt az teológiá-
ban való alapos jártasság megszerzé-
sét szolgálták. A felsőfokú iskolák (a 
kollégiumok és a gyulafehérvári-
nagyenyedi akadémia) minden vég-
zőse ugyanolyan jellegű (teológiai) 

tudással hagyta el az iskolák padjait. 
Így aztán a lelkészek és a tanárok 
mellett a világi vagy éppen katonai 
pályára lépők is ismerték a Szent-
írást, a bibliai nyelveket és alapos 
teológiai tudással rendelkeztek.  

Az első erdélyi református egye-
tem Bethlen Gábor terveként való-
sult meg, amikor 1622-ben az or-
szággyűlés a gyulafehérvári iskolát 
Collegium Academicum rangra 
emelte. A később Nagyenyedre köl-
töztetett akadémia mellett a kolozs-
vári, marosvásárhelyi és székelyud-
varhelyi kollégiumok bírtak főisko-
lai jelleggel. Érdemes idézni az or-
szággyűlési határozat szövegéből a 
döntés indoklását: „Az tudós embe-
rek, kik hazánknak sok fő dolgaiban 
hasznosan szolgáltanak, ez elmúlt 
időkben… igen elfogyatkoztanak 
közülünk, ki miatt, ha gondviselés 
reá nem lészen, rövid üdőn orszá-
gunk és maradékink is veszedelme-
sebb állapatra juthatnak.” 

A református oktatás  
kezdetei Erdélyben 

Történelem ● 

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium felújított épülete 

Bethlen Gábor tallérja 



 

 

 5 

 

2017 / 1 

● Történelem 

 

Az alap- és középfokú oktatást az úgynevezett partikuláris 
iskolák hálózata biztosította. A partikulák valamelyik kollégi-
umnak, mint anyaiskolának (alma mater) a hatáskörébe tar-
toztak: onnan kapták az  oktatókat (az oskolamestert vagy 
rektort) és az anyaiskola tananyagát és módszereit használ-
ták.    
Az alapfokú képzést, a fentiek mellett, a falusi iskolák bizto-
sították. Ahol ezt megengedhették, ott mestert, esetleg per-
ceptort (segéd-tanítót) is alkalmaztak. Kisebb jövedelmű gyü-
lekezetekben viszont a lelkész tanított. Ezekben az iskolák-
ban a vallásos ismeretek mellett az alapkészségekre (olvasás, 
számolás, ritkábban írás is) és esetleg gyakorlati ismeretekre 
oktatták a gyermekeket. Ezt az alapképzést egészítette ki a 
templomi, általában vasárnap délután gyakorolt katekhizáció 
(a mai konfirmációi oktatás elődje), amelyen az iskolába nem 
járó gyermekek is részt vettek, hiszen ezek az alkalmak az 
úrvacsorára készítették fel a gyülekezet növendékeit.  

Az 1624. évi országgyűlés egyik határozata törvénybe 
iktatta a jobbágyfiak tanulási jogát és a törvény ellen vétőket 
ezer forint büntetés megfizetésére kötelezte. Ennek következ-
tében a jobbágy származású diákok száma megtöbbszöröző-
dött, hiszen a tanulás volt a társadalmi felemelkedés legbizto-
sabb módja.  

Az 1646-os szatmárnémeti zsinat pedig elrendelte a leány-
iskolák felállítását, a következőképpen érvelve ezek szüksé-
ges voltáról: „Minthogy a Krisztus országában a nemek közt 
semmi különbség nem létezik, hanem mindkettőnek üdve 
egyenlő tekintetbe veendő… a leány- vagy nőgyermekek szá-
mára is… nemzeti iskolákat kell nyitni, amelyekben azok ol-
vasni, és ha nekik és szüleiknek is az volna óhajtásuk, írni is 
tanuljanak; hogy ekképpen és ennek segélyével, a Biblia és 
más hasznos s az ő felfogásukhoz alkalmazott könyvek olva-
sásából, az idvességes tudományban és kegyesség gyakorla-
tában könnyebb és szerencsésebb előmenetelt vehessenek.” 
 

• LAKATOS PÉTER 

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, 
Most gyertek szabad mellű örömök 
S pusztuljatok bilincses iskolák. 
 
De elcsitult a jókedv-förgeteg 
S helyére ült a döbbent némaság: 
Köröttünk már az Élet csörtetett. 
 
Óh, ifjui, szent megjózanodás,  
Komoly, nagy fény, hős férfiú-szerep, 
Emléketek ma is milyen csodás. 
 
Hős harc az Élet és megélni szép, 
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók 
Ifjú vitézlők lengeteg szivét. 
 
Ha élet zengi be az iskolát, 
Az élet is derűs iskola lesz. 
S szent frigyüket így folytathatják tovább. 
 
Én iskolám, köszönöm most neked, 
Hogy az eljött élet-csaták között 
Volt mindig hozzám víg üzeneted. 
 
Tápláltad tovább bennem az erőt, 
Szeretni az embert és küzdeni 
S hűn állni meg Isten  s ember előtt. 
 
Június van s nagyon magam vagyok 
S kísértenek élt éltem árnyai 
S az elbocsátó  iskola-padok. 
 
S én, vén diák, szivem fölemelem 
S így üdvözlöm a mindig újakat: 
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem. 
 
Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák. 

Ady Endre            
 

Üzenet egykori  
iskolámba 



 

6   2017 / 1 

  Irodalom ● 

A  jó tanuló az első pad-
ban ül, ahol hárman 
ülnek: ő a középen, a 
jó tanuló, Steinmann. 

Az ő neve nem tisztán egy ember 
jelzésére szolgál: szimbólum ez a 
név, ahány fiú az Osztályban, annyi 
apa ismeri otthon ezt a nevet. „A 
Steinmann miért tudja megtanulni?” 
kérdezi otthon harminckét apa har-
minckét fiútól. „Kérd meg a 
Steinmannt, hogy magyarázza meg”, 
mondja az apa és a fiú valóban meg-
kéri a Steinmannt. A Steinmann  
mindent tud előre, még mielőtt meg-
magyarázták volna. Matematikai 
lapokból dolgozik és titokzatos sza-
vakat tud, amit csak az egyetemeken 
tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi 
is tudunk, de ahogy Steinmann tudja, 
az a biztos, az az egyedül helyes, az 
az Abszolút. 

Steinmann felel. 
Ez különleges, ünnepélyes pilla-

nat. A tanár sokáig nézte a noteszt, 
halálos feszültség remeg az Osztály 
felett. Mikor később a francia Rém-
uralom történetét olvastam, mikor a 
Conciergerie foglyai közül előszólít-
ják a halálraítélteket: mindig így 
tudtam csak elképzelni. Az agyak 
utolsó, véres erőfeszítésben kapkod-

nak lélegzet után – még van  két má-
sodperc, azalatt mindenki villám-
gyorsan elmondja magában a mérta-
ni haladvány tételeit. Tanár úr, én 
készültem, mondja az ember magá-
ban. Tanár úr, fiam tegnap gyöngél-
kedett. Az egyik lehajol a füzete fö-
lé, mint a strucc, hogy ne lássák. A 
másik merően szembenéz a tanárral, 
szuggerálja. A harmadik, idegember, 
egész elernyed és behunyja a szeme-
it: hulljon le fejére a bárd. Eglmayer 
az utolsó padban egészen elbújik 
Deckmann háta mögé, ő nincs is itt, 
köszönöm szépen, nem tud semmi-
ről, őt írják be a hiányzók közé, tö-
rüljék ki az élők sorából, őt felejtsék 
el, béke poraira, ő nem akar részt 
venni a közélet küzdelmeiben. 

A tanár kettőt lapoz, a K betűnél 
lehet – Altmann, aki az év elején 
Katonára magyarosította a nevét, e 
percben mélyen megbánta ezt az 
elhamarkodott lépést. De aztán na-
gyot lélegzik: egyszerre megállnak 
és a tanár becsukja a noteszt. 
Steinmann! – mondja egész halkan 
és kivételesen. 
Nehéz, felszabadult sóhaj. Kivételes, 
ünnepélyes hangulat. Steinmann 
gyorsan feláll – a mellette ülő gyor-
san kiugrik a padból, szerényen és 
udvariasan áll, míg a jó tanuló kimá-
szik a padból: mint egy testőr, néma 
és mellékes, dekoratív szereplője 
egy nagy eseménynek. 
Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt 
ült le a székre és összetett ujjakkal 
gondolkodik. A jó tanuló a táblához 

megy és kezébe veszi a krétát. 
A tanár gondolkodik. A jó 

tanuló erre felkapja a spongyát 
és sebesen törülni kezdi a táblát: 
ebben végtelen előkelőség és önér-
zet van, ezzel azt akarja jelezni, 
hogy ő ráér, hogy neki nem kell 

most törni a fejét, ő nem fél, ő 
mindig készen van, ő ad-

dig is, míg a felelés kezdődik, vala-
mi hasznosat akar csinálni a társada-
lomnak, ő ráért gondolni a köztiszta-
ságra és az emberiség békés fejlődé-
sére és letörüli a táblát. Hát – mond-
ja a tanár és elgondolkozva húzza a 
szót – majd valami érdekes példát 
veszünk… 

A jó tanuló udvariasan és végte-
len megértéssel köhög. Természete-
sen, valami érdekes példát, az érde-
kes helyzetnek megfelelőt. Most úgy 
néz a tanárra, komolyan és melegen, 
mint egy szép grófnő, akinek egy 
gróf megkérte a kezét és mielőtt vá-
laszolna, megértéssel és rokonszenv-
vel mélyen a gróf szemébe néz, jól 
tudva, hogy e tekintet elbűvöli a gró-
fot s a gróf, remegő boldogsággal 
sejti, hogy a válasz kedvező lesz. 
Vegyünk egy kúpot… – mondja a 
gróf. Egy kúpot – mondja 
Steinmann, a grófnő. De már ezt is 
úgy tudja mondani ez a Steinmann, 
annyi  megértéssel, olyan okosan: 
csak ő tudja mennyire kúp az, amit 
veszünk. Én, Steinmann, a legjobb 
tanuló az egész osztályban, veszek 
egy kúpot, mivel engem, mint erre 
legalkalmasabbat megbízott a társa-
dalom. Még nem tudom, miért vet-
tem a kúpot, de nyugodtak lehettek 
mindannyian, bármi történjék ezzel a 
kúppal, én is ott leszek, a helyemen 

Karinthy Frigyes 

A jó tanuló felel 
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● Irodalom 

és megbirkózom vele. Különben – 
mondja a tanár hirtelen – vegyünk 
inkább egy csonka gúlát. Csonka 
gúla – ismétli a jó tanuló, ha lehet, 
még értelmesebben. Ő a csonka gú-
lával éppen olyan határozott, barát-
ságos, bár fölényes viszonyban van, 
mint a kúppal. Mi neki egy csonka 
gúla? Ő nagyon jól tudja, őt nem 
lehet félre vezetni, a csonka gúla is 
csak olyan gúla, mint más normális 
gúla, amilyent egy Eglmeyer is el 
tud képzelni – csak le van vágva 
belőle egy másik gúla. 

A felelés rövid ideig tart. Félsza-
vakban beszélnek egymással, értik 
egymást, lassanként intim dialógus  
alakul ki a tanár és a jó tanuló közt: 
mi már nem is értjük, ez az ő kette-
jük dolga, két rokonlélek, mely itt 
előttünk egyesül, a differenciál-
egyenletek éteri légkörében. Egy 
mondat közepén eszmél rá a tanár, 
hogy miért is beszélgetnek ők, hogy 
ez felelés, az előmenetel megítélése. 
A jó tanulónak be sem kell fejezni 
ezt a mondatot. Minek befejezni? 
Maradt-e szemernyi kétség afelől, 
hogy be tudja fejezni? 
A jó tanuló szerényen és illedelme-
sen ül le. A következő percben már 
roppant érdeklődéssel figyeli a kö-
vetkező felelő szánalmas dadogását: 
egy szónál gúnyosan és diszkréten 
elmosolyodik és a tanár tekintetét 
keresi lopva, hogy még egyszer ösz-
szenézzen vele és a tanár lássa, hogy 
ő, bár nem szól, arcizma se rándul: e 
gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, 
mennyire tisztában van vele, milyen 
marhaságot mondott a felelő és mit 
kellett volna felelnie. 

Faludy György 
 

A magyar iskola tanítóinak 
 
Már csak a lehetetlent érdemes megpróbálni. 
A tantermeken sorra kísértetek át engem. 
Utána beszélgettünk. Én arcomat töröltem, 
bár félek, megláttátok, hogy elérzékenyedtem. 
 
A humanisták a holt latint támasztották fel. 
Ugyanezt teszitek ti a távol magyar nyelvvel. 
Segítsen meg a visszhang titeket, amely minden  
gyermek lelkében úgy szól, mint kagylóban a tenger. 
 
De ennél százszor többet taníttok. S éppen azt, mi 
másnak az Új Világban olyan nagyon hiányzik. 
A Nagy Kanyon nagyon szép, magas a Long Peak orma, 
de a kanyon csak kanyon, és hegy csupán a Long Peak. 
 
Ti Budavára képét mutatjátok meg, Pécset, 
Isaszeget, Kolozsvárt, Visegrádot, Világost. 
Nemcsak hegyek, síkságok. Több annál. Történelmünk 
adott reájuk dicsfényt, patinát vagy gyászfátyolt. 
 
Más iskolákból lassan kiseprűzik a múltat. 
Jelen van csak. A gyermek kilép a vaksötétbe. 
Mátyás király! Rákóczi! Arany! Bartók! Nagy Imre! 
Örökmécseknek őket helyezitek köréje. 
 
Hogy önmagát mindenkor perspektívában lássa! 
Hogy legyen, mire álljon az életben! S hogy tudja: 
mi a jó s mi a rossz! Az autó, a bőség, 
a kényelem meg a rock kevés e földi útra. 
 
Hadd kelljen ki a mag! Nincs baj, amíg remélünk! 
Csak költeményt tudok küldeni és szerelmet. 
Más iskolákban pudvás adatokat közölnek. 
Nálatok szombat reggel embereket nevelnek. 
 

           (Toronto, 1980) 
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  Szolgálat ● 

S 
zovátáról először mindenki-
nek a híres Medve-tó, a 
fürdőváros és a nyaralás jut 
az eszébe. 

A református gyülekezet 2013-
ban ünnepelte 100 éves évfordulóját. 
Temploma 1937-1939. között épült, 
2000-2005. között bővült.  

Reánk, asszonyokra itt Szovátán 
Isten, mint drága kincset bízta a Má-
riák és Márták szolgálatát. Nem a 
szigorú alapszabályokat és törvényes 
keretekbe zárt szervezetet, nem az 
időpontok betartásával kijelölt fel-
adatokat, nem a névsor szerint be-
osztott személyeket, hanem a szívből 
jövő, önkéntes, áldozatos szolgálatot 
bízta,  mindig akkor és ott, ahol ép-
pen szükség van rá. Ez a szolgálat, 
kinccsé lett az elmúlt 22 esztendő 
alatt, mert gazdagította életünket, 
átalakította gondolkodásmódunkat, 
megnyitotta lelki szemeinket és szí-
vünket. Sok együtt töltött kedves 
órát, fájdalmas, szomorú perceket, 
fáradtságos délutánokat, vidám ne-
vetéseket tudhatunk magunkénak, 
amelyekben egymás hite által épül-
tünk és épülünk.  

A Nőszövetség, hivatalosan 
1995. november 12-én alakult meg. 
A hetenkénti bibliaórák az Ige tanul-
mányozásának, a találkozásoknak, a 
feladatok megbeszélésének, vállalá-
sának az alkalmai. A névnapokon 
havonta szeretetvendégséggel kö-
szöntjük egymást, és a Mikulás is 
évente jön. 
Nőszövetségünk tagjai, a bibliaórák 
mellett, évente részt vesznek, a 

Sóvidéki, Küküllő-menti Nőszövet-
ségi Találkozókon, Egyházmegyei 
és Régiós Konferenciákon, Világ-
imanapon; Bonyhai Kastélynapokon, 
munkatársképzőn. 

Szolgálatunk sokrétű, sok min-
denre kiterjedő és mindenkire odafi-
gyelő: betegeket látogattunk ottho-
naikban és a helyi kórházban; irodal-
mi esteket tartunk; konferenciákat 
szervezünk; testvérgyülekezeteket, 

nőszövetségeket, kórusokat, gyüle-
kezeteket fogadunk; árvaházakat; 
öregotthonokat; szórványmissziós 
központot; templomokat; utcagyerek 
missziót; Diakóniai Alapítványt; 
Bony-hai kastélyt; érettségiző, tábo-
rozó diákokat; operációra szorulta-
kat; iskolai versenyeket; Kárpátaljai 
lelkészt támogatunk anyagilag. Az 
egyházi kiadványok terjesztését; 400 
karácsonyi csomag évenkénti elké-
szítését; gyülekezeti épületek, egy-
házi kellékek szépítését is a Nőszö-
vetség vállalja fel.  3-4 évente tanul-
mányi kirándulásokat szervezünk. 

A marosvásárhelyi állami öregott-
hont 2000-től rendszeresen évente 
látogatjuk, Isten Igéjét hirdetjük, és 
85-90 édességcsomagot viszünk. 
Csontritkulást-megelőző Társaságot 
működtetünk, melynek keretében 
orvosi előadások, csontsűrűség mé-
rések vannak és kalciumot is biztosí-
tunk tagok részére.  
2000-től, évente Jótékonysági Far-
sangi Bált szervezünk, melynek be-
vételét diakóniai célokra fordítjuk. 
Pénzforrásunkat a bibliaórák per-
selypénzei, önkéntes adományok, és 
a jótékonysági bálok biztosítják. 
 22 éves nőszövetségi szolgálatunk 
legszebb bizonyítéka, a Nőszövetségi 
Napló, melyet 18 éve vezetünk, 
megvalósításainkat lejegyezzük, a 
kiemelkedő eseményeket, élménye-
inket fényképeken megörökítjük. 

Nőszövetségi munkánkról úgy 
érzem, nem beszélni kell, szolgála-
tunk beszél önmagáért. „A rád bízott 
drága kincset őrizd meg a bennünk 
lakozó Szentlélek által.”(2Timóteus 
1,14) jelmondatunkhoz híven mind-
az, amit megvalósítottunk, tettünk és 
teszünk, nem önmagunktól tesszük. 
Isten Igéje és Szentlelke által kapjuk 
az erőt, a bátorítást, és a kitartást. 
Neki adunk hálát, az Ő nevét dicséri 
és magasztalja minden szolgálatunk. 

                            

• BACZONI SZILÁRDKA KATA 
 

Márták és Máriák 

 

„Szolgálatunk sokrétű,  
sok mindenre kiterjedő  

és mindenkire  
odafigyelő”  

A szovátai református templom   
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– Hol születtél? 
P.E.: Borszéken születtem 1952-

ben, de szüleim korán elváltak, így 
édesanyámmal anyai nagyszüleim-
hez költöztük Oláhdellőre, ott jártam 
ki az I-IV. osztályt, az ötödiket pe-
dig Marosugrán. A marosugrai lel-
késznek, Albert Józsefnek és felesé-
gének, – mi úgy szólítottuk, hogy 
pap bácsi és pap néni –, nagy könyv-
tára volt, Jókai, Mikszáth. Nagy-
anyám pedig nagyon szeretett olvas-
ni. Nagyapám zúgolódott, hogy 
aludj már, Ilona, de ő mindig csak 
azt mondta, hogy „csak még egy 
oldalt.” Közben édesanyám férjhez 
ment Székelyvajába, ahol elvégez-
tem a nyolc osztályt, majd Marosvá-
sárhelyen az Unirea Líceumban 
érettségiztem 1971-ben. Édesapám-
nak tartom édesanyám férjét, nagyon 
sok szeretetet kaptam tőle, saját leá-
nyának tartott. A jövendőbeli férjem 
Szövérden volt lelkész, ahol egy 
unokatestvérem lakodalmában is-
merkedtünk meg és 1973 februárjá-
ban össze is házasodtunk. A férjemet 
egy hónap múlva szentelték fel. 
Szövérden kilenc évet töltöttünk, a 
gyermekeink ott születtek: Levente 
1974-ben és Hunor 1976-ban. He-
lyettesítettem óvodában, napközi-
ben, iskolában,  alsó és felső tagoza-
ton. Nagyon szerettem a gyermekek-
kel foglalkozni, a csókai gyerekek 
kijöttek elém a domboldalra, ahon-
nan gyalog kellett érkeznem Szövérd 
felől, hogy ne féljek a farkasoktól. 
Kedvesek voltak. Majd Kiskendre 
költöztünk, ahol harminchárom évig 
volt lelkész a férjem. A gyermekeink 
itt nőttek fel. Nagyon sokat kellett 
dolgozni. Édesanyám tizennégy évig 
volt beteg, minden hetet ott kezdtem 
Vajában, menni kellett takarítani, 

vinni az ételt idős szüleimnek, rend-
ben tartani a kertet, majd munkahely 
és itthon a kert, háztartás. Cikmán-
torba is ingáztam a napközibe, dél-
előtt a gyerekek román nyelven ta-
nultak a napköziben, délután magya-
rul tanultunk, beszéltünk. Sokszor 
itthonról vittem ételt is a cigánygyer-
mekeknek.  Nagyon szeretem a ker-
temet gondozni, sok munka van ve-
le, de amikor hátramegyek és látom, 
hogy zöldül minden, örvendek neki. 
Megtanultam szatyrozni is, eleinte 
nehezen ment, csupán egy darabot 
tudtam naponta megcsinálni, de egy-
re jobban ment, később már négyet 
is sikerült. A szatyrokat Nagykenden 
a Szövetkezet átvette, de sokkal ke-
vesebbet fizettek, mint amit a külföl-
diek adtak érte. Akkoriban nem le-
hetett kapni vegetát, pirospaprikát, 
csokoládét, rágógumit, így a csere-
kereskedelem virágzott. 

 
– Milyen emlékeid vannak a 

gyülekezeti életről? 
P.E.: A dalárdát Fülöp István kán-

tortanító alapította, vasárnap az is-

tentisztelet után voltak a próbák, férj 
és feleség jöttek, egyedülállók is, 
három-négy szólamban énekeltünk. 
A dalárdával jártunk Kibéden, Szé-
kelyudvarhelyen, Segesváron, Szej-
ke fürdőn a találkozón háromszor is, 
voltunk Magyarországon is. Viszont 
vártuk a dalárdákat, szép idők vol-
tak. A bibliaórákat télen házaknál 
tartottuk, hideg volt az irodában. 
Felépült a Barátság háza a parókia 
udvarán, sok külföldit láttunk vendé-
gül, volt olyan, hogy huszonnyolcan 
jöttek a svájciak. A vegetáriánusok-
nak külön főztünk, karfiolt rántot-
tunk, de amikor meglátták a töltött 
káposztát, meg a pánkót, már nem 
volt közöttük vegetáriánus. A Barát-
ság házában volt író-olvasó találko-
zó, Népújság találkozó. Szép emlé-
kem a templom száz éves évforduló-
ja. Külön nőszövetség nem volt, de a 
nők mindenütt ott voltak és vannak 
ma is. A dalárdában is többségben 
nők voltak.  
 

– Mesélj a családotokról. 
P.E.: Levente fiúnk a Kolozsvári 

Teológiai Fakultás elvégzése után 
Kóródszentmártonba kapott kineve-
zést, majd megnősült és itt született 
az első gyermekük, Apolka. Később 
meghívást kaptak Haranglábra, itt 
született meg Simon és Mira. Onnan 
hívták meg őket Kiskendre, amikor 
mi nyugdíjba mentünk. Alig néhány 
háznyira lakunk tőlük, még az úton 
sem kell átmenni. Hunor fiúnk a Ma-
rosvásárhelyi Színművészeti Egyete-
men végezett, ő a tavaly nősült meg 
és jelenleg Debrecenben dolgozik, a 
feleségével együtt.  

 

– Visszatekintve a mögöttetek 
álló évtizedekre, milyennek látod a 
megtett utat? 

P.E.: Jó volt, szép volt, hosszú 
volt, de nekem nem tűnik annak. 
Reggel felkelek, beosztom, hogy mit 
csináljak, sohasem unatkozom. 
          

• TATÁR ANNA 

Jó volt, szép volt 
Pál András nyugdíjas kiskendi lelkipásztor és felesége, Pálné 
Demeter Edit kiskendi otthonukban fogadnak, ahová a jelen-
legi kiskendi lelkész, idősebb fiúgyermekük kísért el. Életük-
ről, szolgálatukról érdeklődöm, lassan elindul a beszélgetés 
fonala. 

● Szolgálat 
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– Melyek élete legmeghatáro-
zóbb időszakai? 

– Mindenképpen a családommal 
kell kezdenem, ahol nem csak a szü-
leim szeretetét kaptam meg, hanem 
mindkét nagymamámét is, és ráadás-
ként még három testvérem is volt. 
Éppen ezért ért meglepetésként, 
hogy amikor 14 évesen bekerültem a 
kolozsvári református kollégiumba, 
akkor még ennél is több várt rám, 
hiszen a szobában ahol laktam, hét 
másik szerető testvért kaptam aján-
dékba. Az itt töltött évek mind a mai 
napig meghatározzák az életemet. 
Voltak kis kitérők az életemben, vol-
tak pillanatok, amikor úgy tűnt, más 

pályát fogok választani, hiszen ma 
akár lehetnék kosárlabda edző, vé-
gezhettem volna kantót a Konzerva-
tóriumban, vagy lehettem volna pap-
nő, de végül nem ezek voltak azok 
az utak, amelyeken járnom kellett. 
Még a kántortanítóképzőt is úgy 
kezdtem el, hogy egy év múlva majd 
felvételizek kantó szakra, de mint 
látható, végül megszerettem a gyere-
kekkel való foglalkozást és nem ké-
telkedem abban, hogy most a helye-
men vagyok. Az életem során mind-
végig azt vallottam: rendkívül fontos 
az, hogy valaki miként él és hogy 
életében mindvégig jelen legyen Is-
ten.  

– A pedagógusi pályájának me-
lyek a fontosabb állomásai? 

– Cserefalván kezdtem összevont 
osztállyal, és ezt a helyet nagyon 
szerettem, mert itt valóban kéz a 
kézben járt a templom és az iskola. 
Aztán néhány kis kitérő után Ehedre 
kerültem, ahol nagyon kemény kö-
rülmények között kellett tanítsak, 
mert nehezen megközelíthető a falu 
és nincs közvetlen buszjárat. Mégis 
úgy éreztem, hogy itt szeretnek, itt 
biztonságban vagyok, itt taníthatok a 
saját módszerem szerint és úgy kép-
zeltem, hogy majd innen megyek 
nyugdíjba. Ezért is volt nehéz elfo-
gadni a Waldorf iskola felkérését, de 
végül miután meggyőződtem, hogy 
csak azt szeretnék, hogy önmagam 
legyek, elfogadtam. 

– Mi a fontos a tanításban? 
     – Annyi év alatt kialakult a saját 
módszerem. Ennek egyik legfonto-
sabb alapköve, hogy a gyerekek 
szárnyait nem szabad letörni, hanem 
inkább megerősíteni kell, mert ké-
sőbb úgyis folyton lemetszenek be-
lőle, hadd maradjon minél több belő-
le. Más szavakkal az önbizalmukat 
kell megerősíteni, mert aki önmagát 
nem szereti, az mást sem, de még a 
Jóistent sem fogja tudni szeretni. 
Ehhez az kell, hogy minden nap sze-
retetben legyek ott az osztályban a 
gyerekekkel együtt. Így lehet elérni 
– és erre tényleg hálával gondolok, – 
hogy a gyerekek örömmel jöjjenek 
iskolába és amikor a szülők megkér-
dik, hogy mit csinálok, hogy a gye-
rekeik alig várják, hogy iskolába 
jöhessenek, akkor tudom, jó munkát 
végeztem. Ehhez persze naponta 
kérnem kell az áldást a munkámra, 
hogy megfelelő védőburkot építhes-
sek ki a gyerekek köré. A módsze-
rem lényege pedig a játék, a tudatos 
és célirányos játék, és az ehhez szük-
séges zene, mozgás, tánc. Ugyanak-

Hogy a gyerekek  
szárnyalhassanak 
Domahidi Csilla, három gyerek édesanyja, a Marosvásárhelyi 
Kántor-Tanítóképző Főiskola végzőse, akinek az életét a zene, 
az irodalom, a művészet és a sport határozza meg leginkább. 
Végül a számos lehetőség közül a gyerekeket tanítását vá-
lasztja élethivatásául. Több vidéki és egy városi általános isko-
la után hívták meg a Waldorf iskolába, ahol végre kötöttségek 
nélkül önmagát adhatja. Vele beszélgettünk a tanításról. 

A gyerekek szárnyait 
nem szabad letörni, 

hanem inkább  
megerősíteni kell. 

Interjú ● 
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kor fontos, hogy én teljes valómban 
legyek jelen, álca nélkül, őszintén, 
mert a gyerekek még azelőtt leutá-
nozzák a lelkemet, mielőtt észreven-
ném, és ez független a módszerem-
től. Vagyis egy dolgot tehetek, tuda-
tosan úgy éljek, hogy a létemmel 
felfele mutassak. 
 

– Kevés szó esett a tanulásról 
magáról, a tananyag átadásáról… 

– A tudást természetesen át lehet 
adni, de fontosabb, hogy érzelmileg 
mit kap a gyermek. Mert ép testben, 
ép lélek. Mindig szem előtt kell tar-
tanom, hogy nem tömegeket tanítok, 
hanem egyéneket. Így aztán magam 
is gyerekként kezdek el gondolkodni 
és csak akkor kérem számon a tu-
dást, amikor már nagyon jól tudják, 

hogy ez ösztönzőleg hasson rájuk. 
Éppen ezért a fekete pontban vagy a 
rossz osztályzatban sosem hittem, 
mert szerintem ezek nem érik el a 
hatásukat. Az én gyerekeim tudják, 
hogy szabad nem tudni, szabad té-
vedni, hiszen a jó pap is holtig tanul. 
Persze ehhez az kell, hogy tudjam, 
nem a mennyiség számít, hanem a 
minőség. Amit a gyerekek torkán 
erővel akarnak lenyomni, azt végül 
nem fogadja be, viszont amit szere-
tettel tanul meg, az rögzül és meg-
marad. 
 

–  Mi a pedagógus feladata? 
– Nehéz nekem erről beszélni, 

bizonyára vannak, akik ezt nálam 
jobban tudják. Nekem már az is elég 
nehéz, hogy állandóan annak a fele-

lősségével élek, hogy elég jól hasz-
nálom-e az adományaimat, hogy 
meg tudom-e tanítani a gyerekeket a 
nekik szükséges tudásra, legyen az a 
tananyag vagy az élethez elengedhe-
tetlen érzelmi tudás és hogy elég 
hiteles tudok-e maradni a gyerekek 
előtt. Bár ha pontosan akarok fogal-
mazni, akkor inkább mögöttük, hi-
szen én úgy képzelem, hogy a peda-
gógus nem elől megy és utána igye-
keznek több-kevesebb sikerrel a 
gyerekek, hanem úgy gondolom, 
hogy mint egy kis nyájat terelgetem 
magam előtt őket, hogy biztosan 
mindannyian épségben megérkezze-
nek.  

•    KORONDI KINGA 

La vita e bella 
Évekkel ezelőtt történt, hogy egy vidéki iskolában egy ala-
pítvány szervezett délutáni oktatást, rászoruló gyermekek-
nek. Ez nem csak azért volt jó, mert a mélyszegénységben 
élő családok gyerekei ingyenes ebédet kaptak, hanem azért 
is, mert jellemzően ezekben a családokban nem sikerült biz-
tosítani a feltételeket a délutáni házi feladatok elvégzéséhez. 
Nagyon sok gyerek, aki bekerült a programba roma család-
ból származott, számukra azért is volt nagy segítség ez a 
program, mert többségük szülei, még ha akart volna sem 
tudott volna segíteni, hiszen nem tudnak írni, olvasni. Egyik 
ilyen kislány édesanyjával beszélgettem egy alkalommal, és 
elmesélte, hogy a kultúrájukban 11-13 éves korban kivá-
lasztják a kislányokat a fiús szülők és úgymond ellopják, 
azaz magukhoz veszik, összeházasítják, a gyerekek új csalá-
dot alapítanak és ilyenkor jellemzően mindkét gyerek kima-
rad az iskolából. Ezért az anyuka, - aki elismerte, hogy há-
rom elemi osztályt elvégzett ugyan, de írni és olvasni nem 
tanult meg - reggelenként a házuktól az iskolakapuig kísérte 
kislányát és délben az osztály ajtajában várta, hogy hazakí-
sérhesse. Számára fontos volt, hogy a kislány legalább a 8 
osztályt elvégezze, mert tudta, ezzel belépőt kaphat egy má-
sik, fejlettebb világba. Mi, akiknek a gyerekei gondtalanul 
járhatnak iskolába, ne felejtsük el, hogy milyen kivételezett 
helyzetben vagyunk és örüljünk, hogy lassan, de biztosan az 
elmaradott vidékeken lakó emberek is belátják: a tudás ha-
talom. Az pedig, hogy a közoktatás egyre inkább mindenki 
számára hozzáférhető, csak egy újabb ok az örömre.       
Mert az élet szép.                       K2 

Kányádi Sándor 
 

Öreg iskola ünnepére 
 
bennünk is vásnak a lépcsők 
bennünk is öregednek – 
újulnak a falak 
 
halálunkig halljuk a csengőt 
nyelvünk magányos 
márvány-tenger partján 
milliom rodostóban 
zágont 
 
dúlások 
üszkös falak 
karantén 
könyvtelenné árvított 
bibliotékák 
 
isten- s embercsapása 
mi minden volt 
s mi jöhet még 
 
ünnep előtt 
ünnep után 
addig vagyunk-leszünk 
amíg a lépcsők bennünk is 
vásnak vénülnek 
s újulnak a falak amíg 
halljuk a csengőt 
s benne a tengert 
és minden rodostóban 
zágont 
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– Bevezetésként beszéljünk ar-
ról, hogy miért jó a pedagógusi 
pályát választani? 

– Talán az van a köztudatban, és 
ezzel többször találkozom, amikor 
pedagógusi pályáról beszélünk, hogy 
alulfizetett pálya. Szóvá is tesszük, 
amikor a szülőkkel, jelentkezőkkel 
beszélgetünk, hogy tudjuk, ez a 
helyzet. Van viszont egy kutatás, az 
egyes szakmák képviselőinek a meg-
elégedettségéről, amelyben a peda-
gógusoknak a megelégedettsége sok-
kal előbbre került, mint ahogy ezt 
gondolnánk. Az volt a magyarázat, 
hogy egy tanító, egy tanár tényleg le 
tudja, mérni, hogy értelmes, célszerű 
munkát végez, hogy a pedagógus 
látja, hogy a gyerekek fejlődnek a 
munkája nyomán, sok a visz-          
szajelzés, és ez engem meggyőz, 

arról, hogy pedagógusnak lenni, 
mégiscsak jó. 

 
– Hozzá kell tennünk, hogy ez 

egy pillanatnyi állapot, mármint 
az alulfizetettség, ez is csak helyi-
leg, de maga a pálya hosszú távú, 
talán életre szóló döntés... 

 – Persze, már most is óriási pén-
zek vannak az állami oktatáson kí-
vül, például a gyerekek délutáni fog-
lalkoztatásában és itt is szakképzett 
pedagógusok vannak előnyben, pró-
báljuk ezt is megmutatni a diákjaink-
nak, felkészíteni őket, és indítottunk 
is ettől a tanévtől ilyen gyakorlatot: 
gyerekekkel való délutáni, iskola 
utáni (after school) foglalkozást. 

 
– Hányan választják e szakot?       
– Nincs rálátásom, hogy akár csak 

Erdélyben hányan választják a peda-
gógiai szakot, azt tudom, hogy eb-
ben az intézményben nagyon lassan, 
de apad a jelentkezők száma, de a 
képet mindenképpen árnyalni szeret-
ném. Egyrészt kétféle képzésünk 
van. Van a levelező szak, ahova 
azok a pedagógusok jelentkeztek, 
akiknek nem volt felsőfokú végzett-
ségük, és ezt a hiányt kívánták pótol-
ni, ám az ilyen pedagógusok sora 
véges és lassan, aki akarta, már meg-
szerezte a szükséges képesítést. 
Másfelől viszont a nappali tagoza-
ton, ahova a friss végzősök érkez-
nek, ott nem apad a létszám, ugyan-
akkor évről évre egyre motiváltab-
ban érkeznek az új diákok. 
 

– Mit gondol, miért éppen ide 
jönnek, hiszen pedagógia szak van 
máshol is... 

– Egyik előnyünk, hogy ez egy 
kis intézmény, kevesebb diákkal 
dolgozunk, mint a nagy mamutintéz-
mények, így egyénenként is tudjuk 
követni a diákokat, a másik elő-
nyünk pedig, hogy itt az oktatás mel-
lett egy lelkiséget is nyújtunk, a ke-
resztyén értékrendet, és ez irányt és 
tartalmat ad ennek a munkának, ami 
nem csak tanítás, hanem nevelés is. 

 
– Kétségtelen számomra, hogy 

a ma ide érkező fiatalok másak, 
mint a 10 évvel korábbiak. Miben 
másak és mi erre az Önök vála-
sza? 

– Mindig a hozott anyagból dol-
gozunk. Az ide érkezőket persze 
felmérjük már a felvételi során: van-
nak szórványvidékről érkezők, akik 
közül egyesek esetenként nem is 
magyarul végezték mind a 12 osz-
tályt, de ezzel tisztában vagyunk. 
Éppen ezért a tantárgyak tartalmát is 
megváltoztattuk idéntől és több ma-
gyar nyelvvel, nyelvhasználattal, 
helyesírással, nemzeti öntudattal 
kapcsolatos órát kapnak a diákok, 
ugyanakkor csökkentettük a történel-
met, ami eddig túlsúlyban volt. 
Másfelől, tekintve, hogy korábban 
12 évet a református kollégiumban 
töltöttem, úgyhogy mondhatom,  
„hosszanti” rálátásom van erre és 

Örömmel tanítani  
a hétköznapokban is 
A tanítás kapcsán felmerül sok kérdés, és tudjuk, hogy az ok-
tatási rendszer sok tekintetben javításra szorul, az viszont ta-
gadhatatlan, hogy érdemi változást jó pedagógusok nélkül le-
hetetlen véghezvinni. Éppen ezért Gál Józsefet a Marosvá-
sárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola igazgatóját kerestük fel. 
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tényleg van egyfajta minőségi rom-
lás, ez kétségtelen, de az is lehet, 
hogy szélesebb réteg számára vált 
nyitottá a lehetőség a felsőfokú okta-
tásra. Erre azonban rendszerszintű 
megoldást kellene találjon a társada-
lom, mi annyit tehetünk, hogy a ta-
náraink még többet foglalkoznak a 
diákokkal, külön órákat adnak, ha 
erre rászorul, valaki és ha ez még-
sem elegendő, megtörténik, hogy 
egy-egy diák ismételten kell jelent-
kezzen vizsgákra, sőt akár félévis-
métlésre is sor kerülhet és ezt akár 
később meg is köszönik nekünk az 
érintett fiatalok. 

Azt még el kell mondanunk, hogy 
a diákjaink a református kollégium 
elemi osztályában tartják a gyakorla-
ti óráikat, ez nekik a tanulóiskolájuk, 
úgyhogy itt láthatják a jól, digitális 
táblával és hasonlókkal felszerelt 
iskolát, ahova a gyermekük sorsáról 
és lehetőség szerint jövőjéről is gon-
doskodó szülők hozzák a gyerekei-
ket. Nos, ez az egyik véglet, de 
évente kétszer elmegyünk iskolaláto-
gatásra, és ilyenkor jellemzően nem 
nagyvárosi iskolákat látogatunk, ha-
nem szórványvidékeket, ahol össze-

vont osztályok vannak, ahol kérdés, 
hogy milyen nyelven beszélgetnek 
egymással a gyerekek a szünetben, 
és hogy milyen nyelven beszélnek a 
családban, akkor látjuk az ellenkező 
végletet is. Megpróbálunk nem ha-
zudni a diákoknak arra vonatkozóan, 
hogy mi vár rájuk miután végeznek. 
 

– Ez egy olyan pálya, amelyen 
hivatás nélkül, azt hiszem, nem 
érdemes elindulni... 

– Nem merném azt mondani, 
hogy mindenki a hivatástudata csú-
csán érkezik ide, nagyon motiváltan. 
Van, akiben még nincs meg a hiva-
tástudat, de nem zárható ki, hogy 
valakinek menet közben tetszik meg 
ez a szakma és lassanként gyűl össze 
a szükséges motiváció, amely lehe-
tővé teszi, hogy egy életen keresztül  

tanítani tudjon és persze néha olyan 
is akad, akinek időközben elfogy a 
motivációja és lehet, hogy segítség-
gel sem lehet újra beindítani, ilyen-
kor megtörténik, hogy egy-két diák 
lemorzsolódik, vagy kimarad. Van 
olyan diákunk is, aki végül más pá-
lyát választott. Másfelől ott van az 
elhivatás, amiről korábban azt gon-
doltuk, hogy egy életre szól, de ma 
már nem ritka a pályamódosítás, 
talán változott a minta és ennek nyo-
mán emberek, ha hivatást nem is, de 
szakmát változtatnak. 
 

– Végezetül… 
– … végezetül, el szeretném 

mondani, hogy az előbb említett ta-
nulmányutakon mi azt látjuk, hogy 
nagyvárosokban és eldugott falvak-
ban, tömbben és szórványban is, ott 
vannak ezek a pedagógusok és látjuk 
az ő történeteiket, amikről nem tu-
dok másképpen beszélni, mint a 
mindennapi helytállás példáiról, akik 
tényleg ott vannak szívvel lélekkel 
és örömmel: ők a mi hétköznapi hő-
seink.      

      ●  KORONDI KINGA 

Megpróbálunk nem 
hazudni a diákoknak 

arra vonatkozóan, 
hogy mi vár rájuk  
miután végeznek. 

A Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola diákjainak ballagása 2016-ban 
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Simon Zita: Jó tanulni, de mérték-
kel. Van ami fontos, azt jó megta-
nulni, de sok az olyan információ, 
amit nem tudjuk, hogy mikor fogunk 
felhasználni. 

Pásztor Ágnes: Én azt gondolom, 
túl sok a tananyag. Az pont elég len-
ne, amit az órán megtanulunk és 
nem úgy, hogy 5 oldalas házi felada-
tot adnak, mert figyelembe kell ven-
ni, mi napi hét órát ülünk az iskolá-
ban és még négy-ötöt tanulunk ott-
hon. 

Csiszér Norbert: Olyan dolgokat 
szeretek tanulni, amik felkeltik a 
figyelmemet, például földrajzot. 
Nem szeretem tanulni ezeket a mű-
veket, amelyeket románból kellene, 
mert nem maradnak meg az agyam-

ban. Bemagoljuk, de egy év múlva 
úgysem fogunk rá emlékezni. Olyas-
mit szeretnék tanulni, aminek ké-
sőbb hasznát veszem, például a bio-
lógiát, ha orvos akarok lenni. Min-
denki el kellene döntse, mi akar len-
ni, és azt tanulja, ami számára fon-
tos. 

Melánia: Én ilyen formában, 
ahogy itt követelik meg az iskolá-
ban, nem szeretek tanulni, viszont 
másképpen igen. 

Nagy Andrea Gabriella: Nekünk 
mint tanítóképzősöknek kell az álta-
lános műveltség, de sok mindent 
értelmetlennek látok. Miért kell ne-
künk a kémia? Hol fogjuk felhasz-
nálni Mihai Eminescu leveleit? 
Vagy én el fogok menni az üzletbe 

és fogok kérni két gyökhárom kiló 
almát? 

Fekete Timea: Persze az általános 
műveltségre is szükségünk van, mert 
elképzelhető, hogy olyan beszélge-
tésbe keveredünk, ahol tájékozottnak 
kell lennünk.                  

Jánosi Timea: Ugyanakkor nem 
csak a suliban tudjuk megtanulni, 
hanem a hétköznapokban is. 

Simon Zita: Ami érdekel, annak 
mi is utánaolvasunk, az után kuta-

Időről időre hallhatjuk, szülők és ta-
nárok nehezményezik, hogy egyre 
nehezebb elérni a diákokat, egyre 
kevésbé érdeklődőek a fiatalok, nem 
ritkán még a „bezzeg az én korom-
ban” kezdetű sopánkodás is elhang-
zik. Ezért a marosvásárhelyi pedagó-
gia líceumba látogattunk el, egy taní-
tóképző és egy társadalomtudományi 
osztályba, ahol többé-kevésbé 
ugyanazokat a kérdéseket tettük fel, 
hogy megtudjuk mit gondolnak erről 
az érintettek. Az ott kapott válaszok-
ból szemelgettem (a teljesség igénye 
nélkül), ezeket olvashatják a további-
akban, azzal a megjegyzéssel, hogy 
sokszor lehetetlen volt kiválasztani, a 
sok hang közül éppen kiét hallom, 
illetve volt olyan fiatal is, aki csak 
keresztnevét vagy még azt sem vál-
lalta, de tekintettel a körülményekre, 
ezt nem is erőltettem. Mindjárt az 
elején kiderült, hogy alapvetően nem 
magával a tanulással van bajuk. 

Olyat szeretnék tanulni,  
ami felkelti a figyelmemet 

El fogok menni az  
üzletbe és fogok kérni 

két gyökhárom  
kiló almát? 
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tunk, vagy aki jobban ért hozzá, attól 
megkérdezzük. 

 
– Milyennek látjátok a tanárai-

tokat? Lehet, hogy azt gondoljá-
tok, nem mindig megfelelően taní-
tanak benneteket és már most 
megfogadjátok, ti majd máskép-
pen fogtok tanítani? 

Jánosi Timea: Mi csak tanulunk a 
hibákból is, amit látunk a tanáraink-
ban, hogy majd ne ismételjük meg. 

Tőkés Dorottya: De nem biztos, 
hogy sikerülni fog, mert ők is voltak 
diákok, akiket ugyanúgy tanítottak. 

Pásztor Ágnes: Lehet, hogy a mi 
tanáraink még rosszabb tanárokat 
láttak, lehet, hogy nekik ez a jobb 
változat. 

Nagy Andrea Gabriella: Más év-
századokban nőttünk fel, vagy leg-
alábbis más években, más korszak-
ban, más körülmények között. Rá-
adásul ez időben tovább változik, 
nem lehet tudni, hogy mi lesz, mire 
odakerülünk. Lehet, hogy 10 év múl-
va már tanárok sem kellenek, mert 
neten minden meglesz. 

Jánosi Timea: És a gyerekek is 
változnak. 
 

– Mit gondoltok az életetek vé-
géig tartó tanulásról? 

Kutasi Izabella: Valóban minden-
ből lehet tanulni, még egy hirtelen 
jött eseményből is. 

Nagy Andrea Gabriella: Tanu-
lunk a saját tetteinkből is, meg a má-
sokéból. 

Simon Zita: Ráadásul ehhez nem 
is kell tudatosan eldönteni, hogy ta-
nulni akarok, úgy is tanulhatok egy 
találkozásból, egy beszélgetésből. 

Fekete Timea: Szerintem ez vala-
milyen szinten tudatos, ahhoz hogy 
folyamatosan tanuljunk, kell egy 
beállítódás, egy nyitottság, fel kell 
fogjuk, hogy senki sem tökéletes és 
mindenkinek van hova fejlődni. 
 

– Mi az amit még meg szeretné-
tek tanulni iskola közben?         

 Horváth István: Elég hiányos a 
tudásunk, rengeteg tantárgy hiány-

zik, amit betehetnének még, valami 
helyett.                                               

Példákból pedig nincs hiány, egy-
más szavába vágva sorolják: nyelve-
ket, hegedülni, gitározni, főzni, ön-
fejlesztést, elsősegélynyújtást, pénz-
ügyi ismereteket tanulnának… 
Hasonlóképpen arra is van elképze-
lés bőven, hogy mi lenne az alterna-
tív szakma, amit a későbbiekben 
választanának: igazgató öregotthon-
ban, fordító, fodrász, vendéglős, szí-
nész, ügyvéd. 
 

– Az álmaitok megvalósításá-
hoz mennyit tudtok hasznosítani a 
tanultakból és mennyire térül meg 
a befektetett munkátok? 

Gyurika: Nulla százalékot. 
Melánia: Itt van például a matek, 

hát elmegyek az üzletbe és kérek 
majd két determinált fél kenyeret? 
Tanuljunk meg összeadni, kivonni, 
szorozni és osztani, az volna fontos. 

Horváth István: Mindennek meg-
van az értelme, mert olyan végtele-
nek a lehetőségeink, hogy bármit 

tanulunk, mindent tudunk hasznosí-
tani. A matek is fontos, van aki csak 
azt látja, hogy az üzletben kiszámol-
ja a pénzt, de azt nem veszi észre, 
hogy egy épületben milyen mérnöki 
munka van, azt valahogy meg kell 
tervezni és az rengeteg számítást 
igényel. De annak is, akiből nem 
lesz mérnök, kell egy alapszintű tu-
dás, hogy ne maradjon analfabéta 

Egy fiú: Mindenképpen segít, mert 
lehet, hogy nem fogjuk közvetlenül 
használni az üzletben, vagy máshol 
az életben, de segíthet úgymond 
szintet lépni. 

Nagy Andrea Gabriella: Látni kell 
azt is, hogy van olyan ember, aki 
sokkal többet elért anélkül, hogy 
iskolába járt volna. 

Ricsi: Vannak példák arra is, 
hogy valakinek 5 osztálya van és 
sikeres, de arra nem alapozhatunk, 
hogy másnak szerencséje volt. Vagy 
lehet, hogy 5 osztálya van csak, de 
valamiben ő a legjobb, a legtehetsé-
gesebb. Volt egy olyan ötlete, ami-
vel megcsinálta a szerencséjét. Vagy 
lehet, hogy jókor volt jó helyen. 

Horváth István: Ha összpontosí-
tunk és abba, amit szeretünk, apait 
anyait beleadunk, akkor biztos, hogy 
megtérül. Ez úgy van az életben, 
hogy amit adunk, azt kapjuk. Ha én 
belefektetem a tudásomat, akkor, 
előbb utóbb lesz látszatja. 

 

•   KORONDI KINGA 

Arra is van  
elképzelés bőven, 

hogy mi lenne az al-
ternatív szakma, amit 

a későbbiekben  
választanának. 

● Riport 
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  Gyerekoldal ● 

Kedves gyerekek! 

Gondolkoztatok-e azon, hogy abban a kor-

ban, amikor még nem léteztek az általatok 

ismert és használt modern tanszerek, vajon a 

hozzátok hasonló gyerekek hogyan tanultak, 

miként szereztek új ismereteket? Mert tanul-

ni abban a korban is szükséges volt, sőt az 

egyik legnagyobb gyönyörűség éppen a ta-

nulás volt. Ezt fejezi ki egy szép ige, amelyet 

a Példabeszédek könyvében olvashatunk. 

Vajon milyen betűket rejtenek a szövegben 

található kis szívecskék?  

Fejtsétek meg, kiegészítve a szavakat a meg-

felelő magánhangzókkal!  
A bibliai időkben a tanulás kiváltsá-
gában csak a fiúk részesültek, nekik 
kívülről megtanították a Tórát (a 
Biblia első öt könyvét). A Tóra 
módszeres tanítása a szülői házban 
kezdődött, s tíz éves korra minden 
gyerek betéve tudta az ősi törvény-
könyv szövegét. Iskolába 5-6 éves 
kortól a zsinagóga egyik termébe 
jártak, így az istentisztelet és a tanu-
lás összefonódott. Mielőtt a terembe 
léptek volna levetették sarujukat, 
állva vagy félkörben ülve helyez-
kedtek el keresztbe vetett lábakkal, 
fejükön kendővel. Egyetlen tan-
könyvük a Szentírás volt, amely 
abban az időben pergamentekercsen 
volt elérhető. Ezekből tanulták a 
betűket, amelyeket homokba, törött 
cserépre vagy viasztáblára írtak. 
Sok bibliai részt tanultak meg kívül-
ről. A tanításokat hangosan vissza 
kellett mondani, s minél hangosab-
ban mondták, a tanító annál elége-
dettebb volt. A jó tanulás jutalmául 
mézes köcsögbe márthatták ujjukat. 
Létezett azonban fenyítés is, ilyen-
kor szíjjal verték meg a gyermeket. 
 
Balra egy bibliai ige olvasható, de a 
cserépdarabok összekeveredtek. Ha 
sorrendbe rakjátok, egy, a tudás 
forrására utaló bibliai igét kaptok. 
 

 

Csak 

              az Úr 

 

értelem 

            

ismeret 

bölcsességet, 

szájából 

és 
 

ad 

         
     

származik. 

Példabeszédek 2,6 
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► Kuratóriumi ülés. Február 27-
én Marosvásárhelyen került sor az 
Árva Bethlen Kata alapítvány Kura-
tóriumi gyűlésére, amelyen elfogad-
ták a 2016-os év tevékenységi, pénz-
ügyi beszámolóját, a 2017-es év 
költségvetését és programtervezetét.  
 
► Világimanap. Március első pén-
tekén, református, római katolikus, 
baptista, evangélikus hívekkel 
együtt ünnepeltük meg az idei öku-
menikus világimanapot. Ebben az 
évben a Fülöp-szigeteken élő ke-
resztyén közösség adta a liturgiát és 
a témát, amely a következő volt: 
„Igazságtalanul bánok én veled?”. 
Az Igehirdetés alapjául választott 
Máté 20,1-16 versei a Fülöp-
szigeteken élő nők helyzetére, ne-
hézségeire hívták fel a figyelmet. A 
hagyományossá vált rendezvényt 
Erdély-szerte nagyon sok református 
nőszövetségben megtartották.  
 
► Elnökségi gyűlés. Az Erdélyi 
Református Nőszövetség elnöksége 
március 9-11 között Hajdúszobosz-
lón tartotta soros elnökségi gyűlését. 

Borsos Melinda elnök beszámolt a 
2016-os év programjainak pénzügyi 
vonatkozásairól, illetve elnökség elé 
vitte a különböző program tervezete-
tek. A három napos tanácskozás 
központi feladata a bonyhai kastély-
nap programjának részletes megter-
vezése volt. 2017. július 8-án várjuk 
Bonyhára a Kárpát-medence refor-
mátus híveit, érdeklődőket. A refor-
máció 500 éves évfordulójának je-
gyében szervezett rendezvény mot-
tója: „Az igaz ember pedig hitből 
él” (Róma 1,17) 
 
► proMisssio közgyűlés. Március 
24-én tartotta meg a proMissio 
Egyesület az évi beszámoló Köz-
gyűlését, bemutatva működő prog-
ramjaikat: a Mária és Márta Maga-
zin szerkesztését és a „Maradj aktív” 
idősfoglalkoztató programot.  
 
► Nőszövetségi közgyűlés. Az Er-
délyi Református Nőszövetség ápri-
lis 1-én Kolozsváron, a Hídelvi Re-
formátus templomban tartotta évi 
Közgyűlését. A közgyűlés tagjai az 
egyházmegyei elnökségek és nőszö-

vetségi képviselők. Ez  az a legma-
gasabb fórum, amelyen számba ve-
szik a tagságot, ismertetik, kiértéke-
lik a nőszövetség elmúlt időszakbeli 
szolgálatát, megtervezik a következő 
év programjait és költségvetését.  
 
► Régiós konferencia. Marosludas 
református egyházközség nőszövet-
sége lesz házigazdája a Közép-
Erdély régió nőszövetségi konferen-
ciájának. Április 22-én, 10 órakor 
kezdődő rendezvényre nagy szere-
tettel várják a Görgényi, Küküllői, 
Marosi és Maros-Mezőségi egyház-
megyék asszonyait.   
 
► Kistérségi konferencia. A Ma-
rosi egyházmegye nőszövetségének 
Nyárád-menti kistérségi konferenci-
ája május 27-én lesz, házigazdája 
Somosd.  
 
► Csendesnap. 2017. június 16-17-
én, Harmasfaluban tart csendesnapot 
a Küküllői egyházmegye nőszövet-
sége. A rendezvény előadói dr. Bu-
zogány Emese kórházlelkész, és 
Székely Ella.  

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jus-
sunk!” Zsolt 90,12 
 
A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben szület-
tél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagje-
gyében: „...hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, 
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, 
hogy senki se dicsekedjék.” Ef 2,8-9 
    Január „Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba pa-
rancsaimat! Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat 
őrizd, mint a szemed fényét! Kösd ujjadra, írd föl szíved táblá-
jára!” Péld 7,1-3 
    Február „Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket 
olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az em-
berek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz 
alkalmazkodik.” Kol 2,8 
    Március „A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan 
eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.” 
Zsolt 111,10 
    Április „…és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok 
meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az 
Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Róm 
12,2 
    Május „A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pe-
dig hamar romlásba viszi a szája.” Péld 10,14                                             

    Június „Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, ha-
nem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intés-
sel.” Ef 6,4 
    Július „Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek 
arra, hogy a ti hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, 
az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az 
önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, 
a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig 
minden ember iránti szeretetet.” 2Pét 1,5-7 
    Augusztus „Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egész-
séges tanítással…” Tit 2,1 
    Szeptember „Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká 
minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mind-
azt, amit én parancsoltam néktek...” Mt 28,19-20a 
    Október „A felülről való bölcsesség először is tiszta, az-
után békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó 
gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.”        
Jak 3,17 
    November „Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok 
magatokat félrevezettetni.” Zsid 13,9a 
    December „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a taní-
tásra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelés-
re, hogy tökéletes legyen az Isten  embere, minden jó cseleke-
detekre felkészített.” 2Tim  3,16-17 

A kegyelem csillagjegyében 

● Hírek 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
Bécsi palacsinta 
 
Hozzávalók: palacsinta: 200 g liszt, 5 dl tej, 3 tojás, 1 ek 
olaj, 1 csipet só,  
töltelékhez: 500 g túró, 3 ek. puha vaj, 2 tojás, 2 ek rum, 
200 g porcukor, 1 citrom reszelt héja, vanília, mazsola 
öntet: 2 dl tej, 1 tojás, 60 g porcukor, vanília 
Elkészítése: A palacsintához a tojást elkeverjük egy ki-
csit, majd hozzáöntjük a tejet, a lisztet, az olajat, a ru-
mot, a csipet sót és csomómentesre keverjük. Hagyjuk 
pihenni 10 percet sütés előtt. 
Ezalatt bekeverjük a túrós tölteléket. 
Kisütjük a palacsintákat és megtöltjük őket túróval. Min-
den darabot félbe vágunk és kivajazott hőálló tálba fek-
tetünk cserépszerűen (fedjék egymást). 
Az öntethez valókat is elkeverjük és a palacsintánkra 
öntjük. Előmelegített sütőbe toljuk 180 fokra. Olyan 30-
35 percet sütjük. 
Porcukorral meghintve tálaljuk. 

Almás kelt palacsinta 
 
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1 nagy csipet só, 2 púpos ek. 
cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 2 dkg friss élesztő, 5 dl tej, 
3 nagyobb tojás, 2 nagyobb alma, 3 ek. olaj a tésztába (+ 
pár ek a sütéshez) 
Elkészítése: Az élesztőt a kézmeleg tejbe morzsoljuk, 
megszórjuk 1 evőkanál cukorral és hagyjuk felfutni. 
Egy tálba szórjuk a lisztet, amiben elkeverjük a sót, a 
maradék cukrot, a vaníliás cukrot. Hozzáadjuk a tojáso-
kat, az olajat, a felfutott élesztőt és sűrű masszát keve-
rünk belőle. 
A megtisztított almákat meghámozzuk és a reszelő nagy 
lukán a tésztába reszeljük. 
Letakarva hagyjuk 45 percet kelni. Egy közepes serpe-
nyőt felforrósítunk, majd kikenjük egy ecset segítségével 

kevés olajjal (ezt minden palacsinta előtt megismétel-
jük), majd egy kisebb merőkanálnyi masszát (kb. 2 pú-
pos evőkanálnyit) teszünk a közepére. 
Egy kicsit elsimítjuk, majd közepesnél mérsékeltebb 
lángon addig sütjük, míg sok apró buborék jelenik meg a 
felületén és az alsó része kezd barnulni. Egy szilikon 
lapáttal megfordítjuk és a másik oldalát is megsütjük. 
Érdemes figyelni, mert hamar sül. 
Melegen, lekvárral, mogyorókrémmel, kakaóporral, eset-
leg pudinggal kínáljuk. 

Hortobágyi húsos palacsinta 

 
Hozzávalók: palacsinta: 20 dkg liszt, 2 tojás, 0,5 liter tej, 
só, 0,5 dl olaj,  
pörkölt: 0,5 kg csirkemell (de lehet sertés is), 1 vörös-
hagyma, só, bors, őrölt kömény, pirospaprika 
mártás: pörkölt leve, 2-3 dl tejszín, 2 ek. liszt 
Elkészítése: a palacsinta hozzávalóit csomómentesre ke-
verjük és palacsintasütőben kisütjük. 
Elkészítjük a darált húsból a pörköltet, majd leszűrjük a 
szaftból és összeturmixoljuk. A palacsintákat megtöltjük 
a hússal, alul és felül ráhajtjuk a palacsintát és felteker-
jük. Tepsibe egymás mellé rakosgatjuk őket. 
Elkészítjük a pörköltszaftból a mártást: a lisztet kiverjük 
a tejszínnel, beleöntjük a szaftba, összeforraljuk. Ha túl 
sűrű, vízzel fel-
engedjük. 
A mártást tepsi-
be rakosgatott 
palacsintákra 
csurgatjuk, a 
tetejére tejfölt is 
tehetünk, majd 
a sütőben mele-
gen tartjuk, 
amíg nem tálal-
juk. 

Receptek ● 
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Rejtvényünkben egy, a tanítás-

ról, tanulásról szóló igeverset 

rejtettünk el. 

 
Vízszintes: 
 

1. Az igevers kezdete, 12. A köz-
mondás szerint ez mindennek van, 
13. Vissza: magas fekvésű medence 
a Keleti-Kárpátokban, 14. Van ilyen 
vadász és halász is, 15. Etalon egy-
nemű hangzói, 17. Lukács evangéli-
umának hetedik része szerint Jézus 
itt támasztott fel egy fiatalembert (é. 
f.), 18. Gyémánt burka! 19. Vissza: 
kézi szerszám, 21. Róna egynemű 
hangzói, 22. Hajszol, 23. Ilyen zár is 
van, 25. Becézett Pál, 27. Összetört 
kád! 28. Kis testű kutya, 29. Be- és 
kijáratra szolgál, 30. Kikötő és Ró-
mában ezer, 31. Lobogó eleje! 32. 
Dávid király édesapja (1Sám. 17, 
12), 33. Nagyközség Magyarorszá-
gon, Csepel szigetén, 34. Rómában 
kilencszáz, 35. Ábrahám szülővárosa 
(Neh. 9, 7), 37. A sánc kezdete! 38. 
Dalmű önálló részlete, 40. Rovarok 
testének középső része, 41. Részben 
búsul! 42. Szakít, 45. Régi nád- és 
szalmafedelű házakban a füstfelfo-
gó, 47. Gál Imola. 
 
Függőleges: 
 

1. Általában nem a keret a fontos, 
hanem a ..., 2. Középen ágat vág! 3. 
Bíztató szócska ékezettel, 4. Letarolt 
erdő, 5. Láb alsó felülete, 6. Rómá-
ban ezeregy, 7. Elektromos töltést 

hordozó anyagi részecske, 8. Ilyen a 
korán érő gyümölcs, 9. King betűi 
keverve, 10. Merne, ha ép lenne! 11. 
Személyes névmás, 12. Az igevers 
befejező részlete, 16. A vízszintes 1 
folytatása, 19. Vissza: tárgy, ame-
lyet az idős és beteg emberek szíve-
sen használnak, 20. A középkor ku-
tatóinak ezt a nyelvet ismerniük kell 
(tárgyraggal), 22. A keresztyén em-
ber reménysége, 24. ...kő, a meteorit 
régi neve, 26. Hűséges igásállat, az 
ember régi barátja, 27. Bolygónk 
színe a világűrből, 29. Talajt művel, 
30. Üdülőhely a kőszegi hegyekben, 
német neve Rattersdorf, 32. Nőszi-
rom, 33. Összekeverte a sarut! 35. 

Régiesen: férje? 36. Magyarországi 
nagyközség Tata közelében, egyik 
könnyű járművünk nevét innen kap-
ta, 38. Mákhéj tartalma! 39. Zavaros 
zaj! 40. Általánosan ismert nagy hol-
land halászfalu, élénk egyházi élet-
tel, 43. Félig-meddig avas! 44. Híres 
szovjet-orosz repülőcsalád, 46. Enni 
kezdett!  
 
Megjegyzés: a csillaggal jelzett koc-
kákba kétjegyű mássalhangzók íran-
dók. 
 
Beküldendő: vízszintes 1, függőle-
ges 12, 16. 

● Rejtvény 
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