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Közhely, de leírom: gye-
rekkoromban minden más 
volt. Éltünk legalább 20-
25-en egykorúak abban a 
vásárhelyi kis utcában, 
ahova születtem. Annál 
messzebbre nem is igen 
mentünk, ott miénk volt a 
tér. Ismertük minden rejté-
lyét. Lecketanulás után, 
naponta, ugyanabban az 
órában összeverődtünk. Ha valamelyikünk éppen vörös-
hagymás zsíros kenyerét uzsonnázta, akkor mi is meg-
éheztünk, hazafutottunk zsíros kenyeret kérni, vörös-
hagymával. Aztán, ha elfogyott az uzsonnánk, jöhetett a 
játék: hunyó, fogó, ki szereti-ki szereti, csapd le csapi.  
Vagy koszorút készítettünk pitypangból, krétával firkál-
tunk a kockakövekre. Vidámak voltunk.  

Nagyszüleim a második világháború alatt költöztek 
ezekbe a külvárosi családi házakba, sok más, hasonló 
sorsú családdal együtt. Egyik közös jellemvonásuk: sok 
gyerekük volt. Édesapámék tízen, édesanyámék öten vol-
tak testvérek. Közben a nemzedékek cserélődtek. 
Ma is gyakran hazajárok édesanyámhoz. Gyermekko-
rom utcájában egyetlen gyermeket sem látok, csak autó-
kat.  

2018 –as év a család éve. Magazinunk első számát 
ennek a témának szenteljük. Munkatársaink annak 
jártak utána, hogy milyen tényezők befolyásolják a gye-
rekvállalási kedvet. Bustya Sándor szerint „a gyermek-
vállalás elsősorban Istenhit kérdése”. Kijelentésére magya-
rázatot a jegyzetében olvashatunk. Ehhez igei útmutatást 
is kapunk. A somosdi fiatal, sokgyerekes családok egy-
mást ösztönzik a gyermekvállalásban. Hogy milyen érve-
ik vannak, azt Korondi Kinga írta meg két fiatal anyu-
kával készített interjúban. De mi van akkor, ha Isten 
tervébe nem illik bele a saját gyermek? Egy házaspár be-
szél arról, hogyan élték meg ők ezt. Biró Ida 
tiszteletesasszony gyermekkoráról is mesél Tatár Anná-
nak. A Márták és Máriák rovatban a bonyhai nőszövet-
ség mutatkozik be.  
Hogy azokat az ételeket, amelyeknek receptjeit most 
közültük, valóban szereti a gyereke, unokája, nem tu-
dom. Kiderül, ha kipróbálja a kedves olvasó. Remélem, 
hogy igen.  
És abban is reménykedem, miért ne lehetne megint min-
den más??? 

•   BORSOS MELINDA 
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● Elmélkedés 

Bizony, ajándék és jutalom… –
lelki szemeinkkel láthatjuk is e mö-
gött a mondat mögött a mosolygó, 
bólogató fejeket. Igen, valóban aján-
dék és jutalom, de még annyi min-
den más is. A gyermek olyan aján-
dékcsomag Istentől, amely többet, 
változatosabb tartalmat rejt, mint 
amit valaha is képzeltünk, és amely-
nek valódi tartalmát rétegről rétegre 
kibontva ismerjük meg, a szülőség 
évtizedei alatt.  

A gyermeket örömforrásként 
kapjuk Istentől.  Egy új élet létrejötte 
mindig csoda, bármilyen orvosi is-
meretekkel rendelkezzünk is. Va-
rázslatos az, ahogyan egy férfi és 
egy nő szerelméből megszületik egy 
új ember, aki hasonlít ugyan a szüle-
ire, mégis egészen más. Nekünk, 
szülőknek különleges kiváltságunk, 
hogy láthatjuk, ahogyan gyerme-
künk darabkáról darabkára befogad-
ja a világot, és megtanulja értelmez-
ni azt. Jó, ha képesek vagyunk gyö-
nyörködni felnövekvő gyermekeink-
ben, a fejlődésükben, a rácsodálko-
zásukban, a kérdéseikben és a sza-
bálytalan válaszaikban.  

A gyermeket feladatként kapjuk 
Istentől. Abban a pillanatban, amint 
kézbe vesszük a három-négykilós 
gügyögő újszülöttet (sőt, tulajdon-
képpen már kilenc hónappal koráb-
ban), érezni kezdjük a felelősség 
súlyát. A mi dolgunk életben tartani 
ezt a kis embert, etetni, fürdetni, 
ölelni, a mi dolgunk döntéseket hoz-
ni, példát mutatni, korlátozni és sza-
badságot adni. A mi feladatunk érté-
kekre és hitre nevelni, miközben 
gyakran magunk is tele vagyunk 
bizonytalansággal. Jó, ha érezzük a 
felelősség súlyát, de azt is tudnunk 
kell, hogy Isten adhat mindehhez 
elegendő kitartást, bölcsességet és 
szeretetet. 

A gyermeket tükörként kapjuk 
Istentől. A gyermeknevelés  kihoz 
belőlünk sok mindent. Teszteli a 
türelmünket, az elveinkhez való hű-

ségünket, és a házasságunk szakító-
szilárdságát is. Néha nem kellemes 
belenézni ebbe a tükörbe, mert kide-
rül, hogy kevésbé vagyok kitartó, 
türelmes vagy önzetlen, mint képzel-
tem. Ha azonban Isten tartja elém ezt 
a tükröt, ő segít meglátni azt is, hogy 
merre fejlődhetek, és azt is, hogy 
hogyan fogadhatom el a saját hiá-
nyosságaimat, szülői tökéletlensége-
met. 

A gyermeket próbatételként kap-
juk Istentől. Lehet, hogy a gyerme-
künk nem egészséges, nem „szabá-
lyos”, nem olyan, amilyennek elkép-
zeltük. Lehet, hogy arra kényszerít, 
hogy átírjuk a forgatókönyveinket, 
átfogalmazzuk a terveinket. Ezekben 
a helyzetekben könnyű megkesered-
ni, és igazán nehéz megajándéko-
zottnak érezni magunkat. Isten az, 
aki képes ilyenkor is felnyitni a sze-
münket a szabálytalan szépségre, a 
mindenben megtalálható apró örö-
mökre, és erőt adni a hétköznapok-
hoz. 

A gyermeket néha nem kapjuk 
meg, bármennyire is vágyunk rá, és 
imádkozunk érte. Ha a gyermek ju-
talom, akkor én nem érdemlem meg, 
engem büntet az Isten valamiért? – 

fogalmazódhat meg bennünk a kér-
dés. Itt azonban nem büntetés és ju-
talom a két alternatíva, és nem is az 
a kérdés, mit érdemlünk meg, és mit 
nem. Isten szabadon dönt, hogy 
ajándékai közül kinek mit ad, annak 
a tervnek megfelelően, amit szá-
munkra előkészített. Más-más utak, 
más-más megtapasztalni– és megta-
nulni valók állnak előttünk. Ezt em-
berileg nehéz elfogadni, de Isten 
nem hagy magunkra ebben az élet-
helyzetben sem, és ha képesek va-
gyunk ráhagyatkozni a vezetésére, 
egészen új utakat mutathat nekünk.                                 

Igen, a gyermek ajándék és juta-
lom. Gazdagít és nevel minket, pró-
bára tesz, és szembesít önmagunk-
kal, megismerteti velünk az öröm és 
a bánat, a büszkeség és a félelem, a 
szárnyalás és az elcsigázottság vég-
leteit. Ajándék, amelyet naponta 
meg kell köszönnünk, és amely néha 
naponta új oldalát mutatja meg. Hála 
legyen Istennek azért, hogy részünk 
lehet a szülőség semmivel össze nem 
hasonlítható kalandjában, és azért is, 
hogy Ő soha nem hagy ebben ma-
gunkra minket! Ámen. 

•    LES JÚLIA 

Ajándék és jutalom 
„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127,3) 
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  Jegyzet ● 

Hét és félmilliárdnyian lakjuk a Földet, és egyre töb-
ben vagyunk, annak ellenére, hogy a népesedés üteme 
1963 óta folyamatosan csökken.  

Az utóbbi két év adatai szerint Európában a születé-
sek és az elhalálozások száma közt nincs nagy különb-
ség. Hogy a népesség mégis növekedett, az kizárólag a 
bevándorlással magyarázható. Kelet-Európában azonban 
jelentős népességfogyásnak lehetünk tanúi. Magyaror-
szág lakossága naponta 92-vel csökken, Romániáé napi 
189-cel, ennek következtében a század végéig Magyar-
ország népessége egyharmaddal lesz kevesebb, mint 
most, Románia lakossága pedig közel a felére csökken.  

Az apadó népesség nemcsak a gazdaságban okoz ko-
moly gondokat, hanem a nyugdíjrendszer fenntarthatósá-
gában, az oktatásban, az egészségügyi ellátásban is. A 
kormányzatok ezért – lehetőségeik szerint – törekszenek 
megfékezni a további csökkenést, különféle kedvezmé-
nyek biztosításával ösztönözve a gyerekvállalást. A visz-
sza nem térítendő támogatások, hosszú lejáratú és ala-
csony kamatú kölcsönök, adókedvezmények bizonyos 
mértékben fékezik a népességfogyás ütemét, de távol 
állnak attól, hogy megfordítsák, vagy megállítsák a je-
lenséget. Ahhoz, hogy a jelenlegi népességszám megma-
radjon, az szükséges, hogy minden száz nő legalább két-
száztíz gyereket szüljön. Európában azonban nem akar-
nak ennyi gyereket szülni. Százötven-százhatvan gyere-
ket hoznak világra, a sorsfordítónak tekintett kétszáztíz 
helyett. Ennek a folyamatnak előreláthatók a következ-
ményei. Nem idegen hatalmak, nem elnyomók, se nem a 

bevándorlók okozzák Európa pusztulását. Nem mások 
ellen kell hadakoznunk, önmagunkat kell legyőznünk.          

Mert a gyermekvállalás elsősorban Istenhit kérdése. 
Elhiszem-e, hogy gyerekem felneveléséhez az Úristen 
biztosítja az anyagi forrásokat, megadja a hozzá szüksé-
ges erőt, türelmet, szeretetet? Elhiszem-e, hogy a fárad-
sággal, vesződséggel, lemondással járó munka ellenére 
sem maradok le semmi lényegesről, nem szenvedek kárt, 
nem vesztek semmit? Hisszük-e, hogy „akik az Úrban 
bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskese-
lyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fárad-
nak el”?  

A gyerekvállalás ugyanakkor tulajdon kérdése. El 
kell döntenem, hogy kié vagyok, kié a testem, a lelkem, 
kié az életem? Elfogadom-e, vagy csak vallom, hogy 
„mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, 
nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Meg-
váltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok.”? A 
gyermek is az Ő tulajdona, akit – mily megtiszteltetés! – 
rám akar bízni, hogy én neveljem, tanítsam, szeressem, 
gondját viseljem. Az Ő „munkatársa” lehetek.  

És végül szót kell ejtenem az anyagiakról is. Arról, 
hogy a rendelkezésünkre álló javakból milyen nehezen 
tudunk másoknak adni. Az „egykével” elhitetjük, hogy 
mindent tőlünk telhetőt megadunk neki, és javára válik, 
hogy nem kell osztoznia testvéreivel. Aztán a további, 
megszületendő gyerek elől visszatartjuk, elsikkasztjuk 
azt, amivel felnevelhetnénk őket. Kinek jó ez? 

 

Kétszáztíz a száznak 

•    BUSTYA SÁNDOR 
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● Vallomás 

Elég ritkán olvastam elmélkedést 
vagy éppen kiértékelő tanulmányt az 
egyedüli gyermek életéről, jellemzé-
séről.  Nem csodálkozom ezen, hi-
szen mindenik helyzetet másképpen 
élik meg az egykék meg szüleik, s a 
legtöbb esetben érzékeny téma is, 
hiszen nem mindig családtervezés 
miatt születik csak egy gyermek a 
családban. Az egyedüli gyerek lelki 
hátrányának és látszólagos előnyé-
nek tapasztalatával hátam mögött, 
megkísérelem őszinte önvallomás-
ban saját életemet elmesélni. 

Úgy tíz-tizenkét éves koromig 
egyáltalán nem foglalkoztatott a kér-
dés: miért nincs testvérem, és mit 
jelent egyedüli gyereknek lenni egy 
családban? Ma már tudom, ez a múlt 
század 50-60-as évei nyitott falusi 
társadalmi életének áldása volt. Egy 
utcában élő, egy iskolába járó, na-
ponta együtt játszó vagy a gazdaság-
ban már segítő gyerekekként sokat 
voltunk együtt. Aligha volt különb-
ség testvér és szomszéd között; gyer-
mekek voltunk, őszinték, és akkor 
még szerettük egymást.  

Konfirmálásom utáni időben él-
tem át először az egyedüli gyermek 
magányosságának terhét és a testvér 
hiányának súlyát. Ez volt az az idő-
szak, amikor a rendtartó faluban egy 
konfirmált fiú már legénynek 
(legényecskének) számít, s tiszta 
gondolatú szerelmek születnek, 
amelynek örömeit és buktatóit csak 
nagyon bizalmas társakkal lehet, 
szabad megbeszélni, és nekem nem 
volt ilyen társam, hiszen legjobb 
barátaim egyben riválisak is voltak. 
Ekkor maradtam igazán magamra, és 
nagyon hiányzott a testvér. 

Hadd mondjam el, amit csak jó-
val később tudtam meg. Édesanyám-
nak születésem előtt volt egy veszí-
tése, majd születésemkor egy olyan 
rendellenesség lett úrrá rajta, ami 
miatt nem ajánlottak egy újabb ter-
hességet. De akkor ezt nem kötötték 
egy tizenéves orrára. 

Az egyedüli gyerek nem tudatos 
magányossága azután kezdődik, 
amikor a nagykorúság határán már 
vannak olyan kérdései, gondolatai, 
amelyeket nem a szülőkkel szeretne 
megbeszélni. Már jó huszonéves 
voltam, amikor a Korunk című fo-
lyóiratban olvastam egy szaktanul-
mányt az egyke kérdéséről, és annak 
alapján értettem meg számtalan, ad-
dig titkolt, vagy fel nem ismert szo-
kást, gyakorlatot saját életemből. 
Mindaz egy homályos világot össze-
törő, vagy inkább félelmetes, éles 
tisztasággal feltáró tükör volt szá-
momra. Akkor és onnan tudtam 

meg, a testvér nélkül felnövő ember 
általában nem tud okosan és bölcsen 
érvelni. Én valóban ilyen vagyok, és 
egész életemben éreztem is ennek 
hátrányát. A tanulmány szerint egy 
testvér nélküli gyerek úgy nő fel, 
hogy csak szülő–gyermek alárendelő 
viszonyt ismer meg személyisége 
fejlődésének idején, a testvér–testvér 
mellérendelő kapcsolat kimarad éle-
téből, és igazán később sem lehet ezt 
pótolni. 

Mivel olyan korban nőttem fel, 
amikor megváltozott, átalakult az 
addig biztonságosnak tűnő falusi 
gondolkodású életmód, szüleim – 
tudatosan vagy tudatlanul – abba az 
irányba menekültek, hogy gyerme-
kük jövőjéért mindent tegyenek 
meg. Úgy látom, nem csak ők gon-
dolkoztak akkor úgy. Később ez is 
egyfajta lelki teherré nőtt a vállamra. 

Tisztelt Olvasó! 
Talán nem szépek ezek a vallo-

másszavak, talán túl érdesek ezek-
nek az érzéseknek kiterítése, de erről 
a megélt, néha kínos élethelyzetről 
csak akkor szabad beszélni, ha a 
gondolatok, a szavak őszinték. 

Ez a lelki teher – amit szintén 
egyedül, befelé marcangoló kérdé-
sekkel kellett megoldani – akkor jött 
elő, amikor szülőként három gyer-
mekünk nevelésével voltunk elfog-
lalva, és édesapám súlyos beteg lett. 
Bizony, akkor nem egyszer eszembe 
jutott, ha lennének testvéreim, 
mennyivel többet tudnánk tenni, fog-
lalkozni tisztességben megöregedett, 
beteg szüleinkkel. 

Mindezek alapján állapítom meg: 
a gyerek – akár egy, vagy akár több 
– Isten áldásának ajándéka, és én 
nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy 
három gyermeket adott nekünk, és 
testvérekként valóban egymás segí-
tését láthatom életükben.  

 

•     ÖTVÖS JÓZSEF 

Egyedüli gyerek voltam 

A gyerek – akár egy, 
vagy akár több – Isten ál-
dásának ajándéka. 



 

6   2018 / 1 

   Irodalom ● 

 
Heten voltunk gyerekek a család-

ban. Heten, mint a gonoszok. S ha 
jól meggondoljuk, éppen elég baj 
volt velünk állandóan. A legidősebb 
közülünk már meglett férfinak szá-
mított, s a legfiatalabb alighogy ki-
látszott a földből. Ha különben min-
den rendben lett volna a házban, már 
ez a gyerekek közötti nagy korkü-
lönbség is minduntalan veszélyeztet-
te a lelkek egyensúlyállapotát. Iste-
nem, milyen sokan is voltunk, s mi-
lyen kitölthetetlen távolságok nyúj-
tóztak közöttünk. 

János már igazi férfi volt, betétes 
cipőt és keménykalapot viselt, mint 
az előkelőségek a városban. Pál el-
sőéves egyetemista volt, orvosnak 
készült, s otthon máris úgy viselke-
dett, mint aki elvárja, hogy homloka 
körül észrevegyék a glóriát. Anna 
arany karikagyűrűt viselt az ujján, 
időnként egy idegen férfival jött ha-
za karonfogva, s ha elmentek, karju-
kat ugyanúgy összefonták, szépek és 
csöndesek voltak nagyon. Klári pol-
gárista volt, karcsú és szőke, s a fitos 
orrával és kerek, nyitott szemeivel 
az őzekhez hasonlított kissé, melyek 
télen a hegyekből ereszkedtek le, s 
elmerészkedtek egész a házunk vas-
kerítéséig. Sanyi és én a papokhoz 
jártunk iskolába, ő szőke, én barna, 
az ő arca kerek, az enyém ovális 
volt, különben se feltűnően szépnek, 
se  feltűnően okosnak nem nevezhe-
tett volna bennünket senki. Panni 
volt a hetedik, a legkisebb közöt-
tünk, s ezért nemegyszer úgy tűnt 
előttünk, hogy valójában valahol 
távol él tőlünk. Körülbelül hét évvel 
az én születésem után láttuk meg őt 
először. A bölcsőben láttuk meg, 
mikor még valószínűtlenül kicsi 
volt, s a feje sárgállott, piroslott a 
pólyában. 

Ott álltunk a bölcsője körül, s mi, 
fiatalabbak esetlenül nevetgéltünk, 
mint akiket hirtelen nagyon furcsa 
meglepetés ért.(...)  Örültök-e az új 
testvérkének? – kérdezte anyuka.                      

Majdnem simogató gyöngédséggel 
mosolygott. 

Pillanatokig némán és mozdulat-
lanul állva maradtunk a helyünkön. 
A vonzás és taszítás áramkörébe 
kerültünk egyszerre.(...) 

Nemsokára apa hangját hallot-
tam. 

– Menjetek át a másik szobába – 
mondta. – Mire való ez a komédia? 
Hagyjátok a babát aludni. János szó 
nélkül engedelmeskedett, s mi sor-

ban egymás nyomában utána indul-
tunk. 

Én akkor hétéves voltam, János 
huszonegy. 

A babát Panninak nevezték, s 
szemünk láttára gyarapodott testben, 
s fejlődött lélekben.(...) 

Azt a megdöbbenést, amivel fo-
gadtuk, hamarosan elfelejtettük. Ki-
ki a maga módján tudomást vett róla, 
ez azonban nem jelentette, hogy 
örömmel töltött el bennünket állandó 

                       Kassák Lajos 

Késői jövevény 

Bakos Szilvia: Kicsi lány, szénrajz 
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jelenléte, s hogy maradék nélkül be-
fogadtuk szívünkbe. 

Hallottam testvéreimtől, hogy 
gúnynevet adnak neki, ha mód kerül 
rá, leszólják, és úgy beszélnek róla, 
mint aki váratlanul és kéretlenül fu-
rakodott közénk. Az idősebbek, 
mintha szégyenkeztek volna miatta, 
mi, fiatalok pedig irigykedtünk rá. 
Kis testével akkora teret foglalt el a 
házban, hogy mi sehol sem találtuk 
régi, megszokott helyünket. 

Később észrevettem, hogy nem-
csak minket, gyerekeket zavart meg  
jelenlétével, hanem szüleink életé-
ben is valami különös változás állt 
be az utóbbi időben. Azelőtt minden 
olyan harmonikusnak és bizalmasan 
meghittnek látszott körülöttem, eb-
ben az időben pedig mintha anyuka 
mozdulatai félénkebbé és bizonyta-
lanabbakká változtak volna, és vol-
tak napok, mikor alig is szólalt meg 
apa a körünkben.(...) 

Születése után néhány hónappal 
Anna férjhez ment, s nemsokára Já-
nos is elköltözött hazulról. Hiába 
fogyatkozott meg a család, múlhatat-
lanul éreztük, hogy még mindig töb-
ben vagyunk eggyel. Dehogyis tud-
tam volna megmondani, hogy mi 
okozta ezt a majdnem tűrhetetlennek 
vélt állapotot, s nem is gondoltam rá, 
hogy egyszer is adódhatna mód a 
megszűnésére. Aztán a második év 
húsvétján Juliska nénénk megérke-
zett vidékről, s a nem remélt válto-
zás egyszeriben bekövetkezett. A 
néni olyan szépnek és kedvesnek 
találta Pannit, hogy addig könyör-
gött, míg apa és végül anya is bele-
egyeztek, hogy egy időre magával 
vigye vidékre. Ők gyermektelen csa-
lád voltak, s emlékszem rá, mikor 
karján Pannival kilépett a házunkból, 
olyan diadalmasan járt közöttünk, 
mintha felbecsülhetetlen ajándékkal 
indulna hazafelé. 

S milyen különös. Mikor Panni 
már nem volt mellettünk, nem a nyu-
galom, hanem eddig ismeretlen, ku-
szált, majdnem riadalmat keltő han-
gulat költözött házunkba. Ha eddig 
úgy véltük, hogy eggyel többen va-
gyunk a kelleténél, most úgy érez-
tük, hogy oktalanul és nagyon is 
megfogyatkoztunk. Apa semmivel 

sem lett barátkozóbb, s anyuka úgy 
viselkedett, mintha állandóan félnie 
kellene valamitől. Testvéreim sok-
szor emlegették Pannit, én, ha éjsza-
ka olykor felébredtem, s megláttam 
az üresen maradt gyerekkocsit, mint 
a bűnös, gyáva megszeppenéssel 
elkaptam róla a tekintetem. Így tar-
tott ez hónapokig, aztán, mielőtt a 
nyár befejeződött volna, egyre gyak-
rabban esett szó Panniról, s az egyik 
este végre apa kimondta a döntő 
szót: 

– Haza kell hozni – mondta úgy, 
mintha sorsdöntő határozatot hozna 
ebben a pillanatban, közben anyuka 
felé fordult, a vonásai láthatóan 
megenyhültek, s aztán ügyetlenül és 
szemérmesen elmosolyodott.– Utazz 
el érte. Igen? Én nagyon helyesnek 
tartanám. 

– Képzeld el, milyen nagy lehet 
már – mondta anyuka is mosolyog-
va. – Milyen szépecske lehet, olyan 
szép szőke lehet, mint az angyalok. 

Másnap én is vonatra ültem anyu-
kával. 

Juliska néni nem tudott semmit 
érkezésünkről, Panni a ház előtti kis 
kertben játszott a tubarózsák között, 
mezítelen testtel, csak egy kis vörös 
kötényke volt előtte. Hogy megörül-
tem, mikor megláttam őt, milyen 
vadul dobogott a szívem, és nem 
tudtam megállni, hogy föl ne kiált-
sak szokatlan, túláradó kitöréssel. 
Most határozottan és örömmel érez-
tem, hogy ő a miénk, és megvere-
kedtem volna érte, ha Juliska néni 
semmi áron nem akarta volna vissza-
adni. Egész nap együtt játszottam 
vele, éjjel mellettem aludt a dívá-
nyon, s másnap reggel diadalmasan 
indultunk el hazafelé. Ó, micsoda út 
volt ez, micsoda szelek sodortak 
bennünket, micsoda nagyszerű tájak 
felé. 

Panni valami ajándékot is kapott. 
Zöld kalitkában egy gerlicét, amely-
nek fekete gyöngyfüzérszerű tollak 
díszítették a nyakát, és jókedvében ő 
is egész úton együtt nevetgélt ve-
lünk. Ez a vonatozás volt életem 
egyik legszebb utazása, és olyanok 
voltak ezek az örömök, amelyeket 
nem felejthetek el többé soha. 

                                                                       

Páll Lajos 

Bölcső 
 
Barna bölcső 
hogy megkoptál, 
pedig tudom, 
új is voltál. 
Rengő-ringó 
vidám voltál, 
mint az óra, 
mindig jártál. 
Hallgatag jó 
szolga voltál. 
Hideg télen 
meleg voltál, 
áradáskor 
csónak voltál, 
kilencünknek 
ágya voltál, 
barna bölcső, 
hogy megkoptál! 
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A Bonyhai Református Nőszö-
vetség 2008. június 29-én felvette 
Árva Bethlen Kata nevét. Akkor 
szenteltük fel a nőszövetség zászla-
ját is.  Az eltelt tíz évben nagyon sok 
minden megváltozott. Egy ideig erő-
teljesen lobogott ,,az első szeretet 
lángja”. Volt olyan időszak, amikor 
már csak alig pislákolt a láng, már 
azt is hittük, hogy teljesen kialszik. 
Áldott legyen a kegyelmes Isten, aki 
nem engedte, hogy végleg megszűn-
jön a nőszövetségünk. Igaz, sokan 
lemorzsolódtak, mások – öregség 
vagy betegség miatt – kimaradtak, 
Isten azonban nem hagyja elveszni 
az övéit. Az Ő kegyelméből akadt 
néhány személy, aki állhatatos ma-
radt, és új tagok is érkeztek.    

A jobb érthetőség kedvéért a he-
lyi nőszövetség tevékenységét négy 
részre osztottam:  lelki kincsek, dia-
kónia, szellemi értékek, más tevé-
kenységek. 

 
Lelki kincsek 
A kis dolgokról ritkán akarunk 

tudomást venni. Nem becsüljük 
őket, vagy idővel annyira megszo-
kottá válnak, hogy úgy véljük, ezek-
kel már nem érdemes törődni. Sok 
apró elmozdulás csak később észlel-
hető, vagy értékelendő. Nőszövetsé-
günk lelki kincsei is ilyenek. Ezek 
közé sorolható minden olyan együtt-
lét, amely  hitünk elmélyítésére szol-
gál, úgymint a bibliaórák, egyház-
megyei és kerületi találkozók, konfe-

renciák, kastélynapok, vándor-zászló 
fogadása vagy átadása,  imanapok, 
kirándulások,  más nőszövetségek 
meglátogatása. Mindezek drága lelki 
értéket jelentenek asszonyaink életé-
ben. 

 
Diakónia (szeretetszolgálat) 
Az egyik nőszövetségi összejöve-

telen eldöntöttük, hogy kétévente 
felkeressük az idős, beteg asszony-
testvéreket. Elhatározásunkat sike-
rült megvalósítanunk, eljutottunk 16 
egyháztaghoz. Az idősekkel való 
találkozás más és más élményt jelen-
tett a meglátogatott és a látogató asz-
szonyoknak: beszélgetés, öröm, 
múltba tekintés, egyéni imádság, 
szeretetteljes hangulat, odaadó fi-
gyelem, marasztalás, jókívánság, 
derű és hála kísérte ezeket az alkal-
makat.  Meglepetésünkre, az idősek 
nem panaszaikkal árasztottak el, ha-
nem reménységet és örömöt sugá-
roztak. Szinte sehol nem maradt el a 
kérés, máskor is látogassuk meg 
őket, mert szeretettel várnak. 

Nőszövetségünk adakozókészsé-
ge megmutatkozott állami és magán 
öregotthonok lakóinak életében. 
Ajándékcsomagot juttattunk el a ma-
rosvásárhelyi aggmenházba, tartós 
élelmiszert és gyümölcsöt a backa-
madarasi öregotthon lakóinak. De 
ennél fontosabb számukra egy jó 
szó. Hálás szívvel gondolunk arra, 
hogy látogatásunkkal boldog perce-
ket, örömöt adtunk és kaptunk. Re-

mélem, lelkiekben mindenki gazda-
godott ezeken a találkozásokon.          

 
Szellemi értékek             
Elnöknőnk gyakran hangoztatja, 

hogy mindaddig, amíg célkitűzése-
ket fogalmazunk meg, addig lesz 
tenni akarás is. Ezért fontos, hogy új 
cél érdekében tervezzünk, és te-
gyünk. Legalább két hónappal ko-
rábban megnevezünk olyan célt, 
amelynek elérésére törekszünk. Így 
tudtunk irodalmi esteket szervezni, 
nagyobb ünnepekre felkészülni, vál-
tozatossá tenni az együttlétet. Ilyen 
alkalmaink voltak: Adventi gyertya-
gyújtás, Magyar Kultúra Napja, 
Arany János emlékünnepély, Remé-
nyik-est, Wass Albert felolvasás, 
Kézműves-foglalkozás, Kvízjáték és   
-vetélkedő, Katalin-nap és a nőszö-
vetség évfordulójának ünneplése. 
Ezen eseményeken az elnöknő min-
dig megosztott az egybegyűltekkel 
néhány lelkesítő gondolatot, majd 
megköszönte a nőszövetségi tagok 
szolgálatát. Áldás után szeretetven-
dégséggel zárjuk az alkalmakat. 

 
Más tevékenységek    
A jövőben nem az egyház hivata-

los képviselőinek, hanem elsősorban 
azoknak a keresztényeknek lesz érté-
kük, akik hitelesen képviselik az 
egyház értékrendjét. Közösségünk-
ben a nőszövetségi tagok is egy ér-
tékrendet tükröznek. Minden tevé-
kenység segítség, azt a másságot 
mutatja, amely minket a krisztusi 
életútra vezethet. Köszönet illesse az 
asszonyok kitartását, odaadó hű 
szolgálatukat a főzőversenyeken, 
takarítás alkalmával, sütés, gyomlá-
lás, virágültetés, beteglátogatás so-
rán, egyházi és polgári rendezvénye-
ken odaadással végzett minden fel-
adatért. Bizony igazak ezek, nem-
csak szóbeszéd, én magam is tudok 
róla, láttam, tapasztaltam, és az eltelt 
évek kastélynapi rendezvényei is ezt 
bizonyították. 

Az Árva Bethlen Kata Bonyhai 
Református Nőszövetségért szünte-
len könyörgök, kérem, hogy Iste-
nünk gazdag áldása szálljon asz-
szonytestvéreink életére. 

•   FEHÉRVÁRI BÁLINT JÓZSEF 

Márták és Máriák 
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– Honnan indultál? 
– A Hargita megyei Peteken szü-

lettem, szüleim egyszerű falusi pa-
rasztemberek voltak. Egy öcsém van. 
Nagyon szép gyermekkorom volt, 
akkoriban sokan voltak a falunkban. 
Domahidi Ernő volt a lelkész. Na-
gyon komoly hívő ember volt, akitől 
tanulni tudtunk. Sokat segített ne-
künk és az egész gyülekezetnek. Szü-
leink bibliaórára jártak, nekünk ifjú-
sági órákat tartott. A konfirmációm 
meghatározta a lelki életemet. Az I-
IV. osztályt Peteken jártam, az V-
VIII. osztályt a szomszédos Kányád-
ban, Székelyudvarhelyen érettségiz-
tem. Bentlakó voltam, és az osztály-
főnökünk, Dobra Feri bácsi sokat 
törődött velünk, eljött a bentlakásba 
beszélgetni velünk, ki milyen pályát 
szeretne választani. Azt mondta, 
hogy nem tizenkettedik osztályban 
kell ezt eldönteni. Én nagyon szeret-
tem a virágokat, a kertészmérnöki 
felé hajlottam. Az osztályfőnököm 
leánya akkor negyedéves volt a 
gyógyszerészeti egyetemen, azt java-
solta, hogy én is gyógyszerésznek 
tanuljak, mert leányoknak való szak-
ma. Hallottam, hogy nagyon nehéz, 
de ő biztatott, nem baj, meglátod, 
menni fog. Sikeresen felvételiztem a 
gyógyszerészeti egyetemre, 1975-ben 
végeztem.  

 
– Hogy ismerkedtetek meg ? 
– A férjem falumbeli, óvodás ko-

runktól ismerjük egymást, barátként 
leveleztünk is, amikor teológus volt 
Kolozsváron, meg is látogatott en-
gem Marosvásárhelyen. Ő hamarabb 
végzett, 1973-ban, Pócsfalvára ne-
vezték ki. Ahogy végeztem, összehá-
zasodtunk, a választásnál akkoriban 
nagyon sokat számított, hogy férjem 
van, nem helyeztek ki Moldovába. 
Fehér megyébe, Topánfalvára kap-
tam kinevezést, ahol hat hetet töltöt-
tem, majd Dicsőszentmártonba – elő-

ször a kórház gyógyszertárába, ké-
sőbb a nagy patikába – kerültem, 
ahol negyven évet dolgoztam. Ha 
nem lett volna hitünk, nagyon nehe-
zen tudtuk volna átvészelni a nehéz-
ségeket. De megtapasztaltuk, hogy az 
Úr hatalmas és erős. Mindennapi 
imám: „Add, Uram, hogy ma jobban 
szerethessek, mint tegnap.” (Gyökös-
sy Endre). Ha szeretünk, nem tudunk 
ártani. Csak ezen az úton érdemes 
menni… minden elmúlik. 1987-ben 
megüresedett a szászcsávási gyüleke-
zet lelkipásztori állása, a férjemet 
meghívták lelkésznek, egyetlen kikö-
tésük az volt, hogy a tiszteletes asz-
szony lakjon Csáváson. Ott született 
József Benjámin fiunk, aki orvosit 
végzett, és Imola leányunk, aki 
gyógyszerész. Külön öröm volt szá-
momra, hogy ott lehettem a temp-
lomban. Jól ment a híres dalárda, 25 
évet énekeltem a dalárdában. A zené-
szeket sokat segítettük, támogattuk. 
Sokfelé megfordultunk, külföldön is, 
híres embereket láttunk vendégül, pl. 
Andrásfalvy Bertalant, Sebestyén 
Mártát… Mindkét gyülekezetben 
kedves, lelkes emberek vettek körül, 
maximálisan mellénk álltak, naponta 
sok emberrel álltunk szóba, most na-
gyon hiányoznak a meghitt beszélge-
tések. Ragaszkodtunk hozzájuk, és 

ők ragaszkodtak hozzánk. Mozgal-
mas élet volt. Az asszonyokkal jó 
viszonyban voltam, bármikor tudtunk 
számítani egymásra. Amikor nyug-
díjba mentünk, azt kérdeztem az Úr-
tól: „Uram, nekem most nem lesz 
szolgálatom?” Az Úr meghallgatott, 
megszületett az unokánk, aki sokat 
van nálunk, új, örömteli szolgálatom 
van. 

 
– Hogyan tudtad összeegyeztet-

ni a gyülekezeti szolgálatodat a hi-
vatásoddal? 

– Nem volt egyszerű. Szombaton 
is dolgoztunk. Sokat éjszakáztam. És 
mindenhol rendelt a jó Atya aranyos, 
drága jó néniket, sok finom süte-
ménnyel kisegítettek a bajból. Most 
is mosolyogva emlékszem arra, ami-
kor szomszédasszonyomnak nagyon 
korán voltak csirkéi, az elsőt levágva, 
megpucolva hozta nekünk. Én fáradt 
lehettem, megköszöntem szépen, és 
azt mondtam, hogy majd visszavág-
juk mi is … A fiam ma is emlegeti.  

 
– Mi a kedvenc igéd? 
– Amikor 19 éves voltam, a lelki-

pásztoromtól, Ernő bácsitól búcsúz-
kodtunk, és igét húztunk az olajos 
korsóból, egy Hóseás próféta köny-
véből való igét kaptam: „És eljegyez-
lek téged magamnak örökre, és pedig 
igazsággal és ítélettel, kegyelemmel 
és irgalommal jegyezlek el” (Hós 
2,18). Kedvenc énekeim közé tarto-
zik a Lábaidhoz hullok kezdetű éne-
künk. 

 
– Ha elölről kezdhetnéd? 
– Ha az Úr ezt az utat rendelte, ezt 

vállalnám, nehézségekkel együtt, 
mert mindig több volt az öröm, és 
adott erőt az Úr Isten a nehézségek 
elhordozásához. „Elfáradnak a legkü-
lönbek is… de erejük megújul.” 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki megerősít”. Amíg tud az ember, 
szolgál.  

– Isten áldása kísérje életeteket, 
családotokat! Köszönöm a beszél-
getést. 

 

Amíg tud az ember, szolgál 
Székelyudvarhelyen, otthonos tömbházlakásában szeretettel fogad Bíró József 
nyugalmazott szászcsávási lelkipásztor és felesége, Bíró Józsefné Kerekes Ida. 
Meleg hangulatú beszélgetésben kérdezősködöm életéről, szolgálatáról. 

•    TATÁR ANNA 
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Somosd ránézésre nemigen 
különbözik a többi alsó-
nyárádmenti falvaktól, Nyá-
rádkarácsony községhez tar-
tozik közigazgatásilag. Rende-
zett, takaros, csakúgy, mint a 
többi település: szorgos, dol-
gos, életerős közösség lakja, 
és ebben közreműködik az is, 
hogy ma már Marosvásárhely 
nincs messze. Nem ritka az 
sem, hogy a városból teleped-
nek ki Somosdra, és nem for-
dítva. Mégis annyiban kiemel-
kedik sok más falu közül, 
hogy olyan fiatal családos kö-
zössége van, amilyent keveset 
láttam még. A 10-12 családból 
álló közösség minden család-
jában közös, hogy kisgyere-
kük van, néhányuknak egy, de 
többségüknek kettő, három.     

 A közösség két tagjával 
beszélgettem, őket kérdeztem, 
hogy miként alakult ki ez a 
baráti társaság, mennyire szer-
vezett, volt-e intézményi keret 
a háta mögött. 
 

Nagy Ferenczi Réka: – Igazából 
nem mondanám, hogy szervezett. 
Inkább spontán barátságok, ismeret-
ségek. A szervezettebb része a gye-
rekprogramokra vonatkozik. De egé-
szen egyszerűen alakult, mivel több 
alkalommal összegyűltünk mondó-
kázni, szülinapokat ünnepelni. Így 
kezdődött, és az alapítvány létreho-
zása csak később merült fel, akkor is 
csak azért, hogy más korosztályokra 
is kiterjesszük a közösségformálást. 

Henter Piroska: – A legeslegele-
jén még házasság előtt összejártunk 
páran. Aztán jött egy év és szinte 
mindenikünknek született gyereke, 
majd gyereknevelés következett, és 

egyik anyukának volt az ötlete, hogy 
találkozzunk beszélgetni, mondókáz-
ni, énekelni, kikapcsolódni. Így kez-
dődtek a babás találkozók, amikor 
még a nagyobbak két-három hóna-
posak voltak, a kicsik meg alig 4-5 
hetesek. Aztán lassan rendszeressé 
váltak. A találkozók télen hol itt, hol 
ott vannak, melegebb időben pedig 
az egyháztól béreljük a régi tanítói 
lakást. 

 
– Gondolom egyik titka a sike-

rességüknek éppen az, hogy nyi-
tottak… 

Réka: – Miután rájöttünk, hogy 
ez nemcsak gyerekeinknek, hanem 
nekünk is kiszakadás a napi rutinból, 
a kortárs babák anyukáit is hívtuk, 
bevontuk őket is. 

Piroska: – Az alap már megvolt a 
régi csapatból, de hívogattunk máso-
kat is. Néhányat sikerült is behívni, 
de meg mindig vannak, akik egyko-
rúak, és nem járnak. 
 

– Mekkorák most a gyerekek? 
Réka: – Nyolc hónapostól 3 éves 

korig mondókázunk, persze vannak 
nagyobb testvérek is. 
 

– Hogyan zajlik egy ilyen talál-
kozó? 

Réka: – Most egymáshoz járunk, 
mondókázunk, énekelünk, kávézunk, 
és közben beszélgetünk. 

Piroska: – A nagyobb gyerekek-
nek pedig van barkács-délután és a 
felnőtteknek néptáncoktatás 
 

– Mi az, amiért jó ebbe a közös-
ségbe tartozni? 

Piroska: – Nekem biztonságérze-
tet ad. Jó, hogy van ahova tartozni, 
van, akire számítani, jó látni, hogy 
van, akiért dolgozni. 

Réka: – Nekem sokat jelent, hogy 
olyan helyen élhetek, ahol mások is 
hasonló értékrend szerint élnek, 
akiknek ugyanazok a hagyományok 
fontosak, mint nekem. 
 
– Mennyire fontos szempont a gye-
rek vállalásában az, hogy ebben a 
közösségben van példa, és gondo-
lom, ha kell, van segítség is? 

Réka: – Engem mindenképp az is 
motivál egy kicsit, ha arra gondolok, 
hogy majd milyen létszámú osztály-
közösségbe járhat a gyerekem. 

Piroska: – Megnyugtató, hogy 
van, ahova gyereket szülni. Nem kell 
azon gondolkodni, hogy vajon mi 
lesz itt vele, hova viszem majd ta-
nulni, kivel fog játszani, és nem 
utolsósorban, hogy ha szükségem 

A gyerekek a közösség kötőanyagai 
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van rá, tényleg segítséget is kapok. 
Nálunk csak a kisebbik születése 
után jött létre a csoport. A harmadik 
gyerek vállalásán is gondolkodunk, 
ami már régi téma volt, viszont így, 
hogy van egy ilyen háttér, könnyebb 
belevágni. 

Réka: – Kicsi dolog ugyan, de az 
is jó, hogy bármikor elindulhatok 
sétálni velük, valamelyik kis barát-
nál biztos megállunk egyet játszani. 
Szóval nekem jó, hogy tudom: töb-
ben „járunk ugyanabban a cipőben”, 
elbeszélgethetünk egy-egy gyerek-
nevelési kérdésről stb. 

Piroska: – Az is jó, hogy szok-
tunk kölcsönadni olyasmit, amit már 

vagy még nem használunk, a gyere-
kek játékot cserélnek, az anyukák 
elajándékozzák a babák kinőtt ruhá-
it, és megbeszélhetjük, hogy mit 
honnan érdemes megvenni, kinek mi 
vált be, mit miért vegyünk, esetleg 
ne vegyünk meg. 
 

– A gyerekek az ilyen találkozó-
kat, gondolom, élvezik... 

Réka: – Jó nekik. Már kiskorban 
megszokják a társaságot, közösséget, 
szocializálódnak. Azt gondolom, 
barátságosabb emberré érnek, mint-
ha mindig egymagukban ülnének 
otthon, barátok, közösség nélkül. 
Mindemellett a mozgásos mondó-

káknak, ugye, fejlesztő hatása van. 
Piroska: – Ha a mondókázásra 

gondolok, akkor a gyerek fejlődésé-
ben játszik szerepet. De ha csak ját-
szótársat keresünk, akkor sem kell 
kilométereket utazni, mert elég há-
rom-négy háznyit sétálni, és a gye-
reknek társasága van, barátkozhat, 
kapcsolatokat alakíthat ki másokkal, 
egyszóval jól érzi magát.  

Réka: – Nálunk is fontos a gyere-
kek életében. Amikor Ákost haza-
hoztuk, mondta a lányom, hogy vi-
gyük őt is, és mutassuk meg a bará-
tainak. Itthon pedig sokat énekel és 
mondókázik, sok mindent megtanul 
az alkalmakon. 
 

– Mire számítanak, merre fog 
ez a laza közösség fejlődni? 

Piroska: – A jelenlegi 2 es 3 éves 
korosztálynak mintegy fele nem jár 
az alkalmakra, úgyhogy nekünk is 
van még, amin dolgozni. Folyamato-
san hívogatjuk őket, de hálásak va-
gyunk mindig a jelenlevőknek. 

Réka: – Akárhova is fejlődik, már 
eddigi léte is nagy ajándék, és fontos 
következménye, hogy ha olyan he-
lyen élünk, ahol vannak kortársak, 
hasonló értékrendet képviselő embe-
rek, van megélhetés, akkor az ember 
kevésbé vágyik idegenbe, és keve-
sebben telepednek ki. 

 

•    KORONDI KINGA 

Ezt a történetet egy amerikai apa mesélte, de ne gondolja senki, hogy csak Amerikában lehetséges ez. A kisfia 
vakon született, és az édesanyával közösen sokat töprengtek, milyen iskolába írassák, hogy ne érezze fogyaté-
kosnak magát vaksága miatt. A vakok és gyengénlátók iskolájába nem akarták íratni, mert ott hangsúlyosan 
érezhette volna, hogy sérült, végül kipróbáltak valamit, amire senki más nem gondolt volna. Beíratták művészeti 
iskolába, rajz szakra! Kétségtelen, hogy minálunk esélyt sem adtak volna a művészeti iskolákban egy vak gye-
reknek, de magántanárt azért akár itt is lehetne találni neki. A lényeg, hogy némi idő elteltével a tanárok megke-
resték a szülőket, és azt mondták: a gyerek kifejezetten tehetséges, hiszen tapintás után kiváló rajzokat tud készí-
teni olyan tárgyakról, amelyeket valójában sosem látott.  
A történet egyik tanulsága, hogy mindenkiben lehet olyasmi, amire nem is számítunk. Ugyanakkor a gyerekvál-
lalás, akár természetes terhességről van szó, akár örökbefogadásról, egyik nagy kérdőjele mindig az, hogy mi 
lesz, ha betegen vagy fogyatékkal születik a gyerek. Mindannyian a legjobbat szeretnénk a gyerekünknek – le-
gyen szó saját vagy örökbefogadottról – de egy betegség vagy fogyatékosság még nem jelenti azt, hogy a bol-
dogság elérhetetlenné válna számára. Mert az élet szép!        

La vita e bella 

K2 
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– Amikor az ember kilép az 
iskolapadból különösen a lányok, 
gyakran elképzelik, hogy hány 
gyereket szeretnének. Ön mire 
gondolt? 

 – Nem tudom elmondani ma-
gamról, hogy ezt tervezgettem, lehet, 
hogy a Gondviselés keze van benne, 
de én úgy voltam vele, hogy mindent 
a maga idejében. Amikor összeháza-
sodtunk a férjemmel 98-ban, egy év 
után kezdett felmerülni a kérdés, 

valahova el kellene indulni, valami 
nincs rendben, de akkor megbete-
gedtem, és két nőgyógyászati műté-
tem is volt. Azt mondták, hogy nem 
túl nagy az esély arra, hogy termé-
szetes úton megfoganjon a gyermek. 
Mi akkor azt mondtuk, műtét után 
újra próbálkozunk, és majd aztán 4-5 
év után foglalkozunk a kérdéssel. 

Lassan, mintegy tíz év alatt min-
den fázison átestünk, azon is, hogy 
ha a jó Isten nem akarja, hogy gyere-
künk legyen, akkor nem kellene mi 
küzdjünk, de végül mégis sok orvos-
hoz elmentünk, Magyarországon is 
voltunk. Ott azt mondták, hogy 30 
százalék esélyem van, de inkább 
annál is kevesebb. 

Egészen addig gondolkoztunk 
ezen, míg a férjem hallotta, hogy itt 
a közelben is van termékenységi 
központ, és akkor elhatároztuk, hogy 

megpróbáljuk, hiszen nem kell min-
dig a férjem Budapestre kísérgessen. 
Így aztán elmentünk ide: két beülte-
tés volt, de nem jött össze. 

 
– Ez  ugye nem olcsó? 
– Nem, sőt nagyon költséges, de 

azt mondtuk, hogy – a férjem több-
ször is – ne legyen az, hogy majd 10 
év múlva, mikor már késő lesz, mert 
már idős leszek, bánni fogjuk, hogy 
nem próbáltuk ki ezt a lehetőséget. 

Természetesen, ahogy az lenni 
szokott, sokan mondták, hogy nem 
kellene megtermékenyítéssel próbál-
koznunk, mert ezzel beleszólunk a 
természet rendjébe. A jó Isten tervei-
be pedig nem lehet beleszólni, de mi 
azt mondtuk, azért megpróbáljuk a 
lombikbébi-programot. Úgyhogy 
adtunk egy esélyt ennek a program-
nak. A mi esetünkben hat petesejttel 

Nem is tudom elképzelni,  
hogy ne szeressem 

Herczeg Gerlinda Ildikó Marosluda-
son dolgozik óvónőként. Azelőtt 
Magyarbükkösön volt tanítónő, és 
azt mondja, mindig gyerekek között 
akart dolgozni, mert szereti a gyerek-
zsivajt. Így talán még nagyobb teher 
volt, amikor kiderült, hogy saját gye-
rekük nem lehet. Vele az örökbefoga-
dásról beszélgettünk. 
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indultunk, ebből kettőt beültettek 
először, aztán újabb kettőt, és a 
fennmaradó kettő menet közben el-
halt. Már amikor mentünk a második 
beültetésre, mondtam a férjemnek, 
hogy, ha ezek sem tapadnak meg, 
akkor nincs más megoldás, csak az 
örökbefogadás.  

 
  – Ezután tehát elmentek a gye-

rekvédelemhez?      
  – Nem ment azért ez ilyen egy-

szerűen. Hullámvölgyek voltak 
mindvégig, mert a környezetünktől 
is kaptunk hideget és meleget is, 
minden téren. Valamelyest szeren-
csénk volt, hogy legalább azt nem 
kérdezgették, mikor jön a baba, mert 
viszonylag hamar voltak a műtéteim, 
és tudták, hogy ez kényes kérdés. A 
beültetéssel kapcsolatban azonban 
már sokan mondták, lehet, hogy nem 
lesz egészséges a gyerek, pedig a 
természetes úton megfogant gyere-
kek esetében is megtörténhet, hogy 
valamilyen betegséggel születik. De 
akik nincsenek ebben a helyzetben, 
nem tudják ezt elképzelni. Aztán az 
örökbefogadással kapcsolatban me-
gint sokan mondtak sokfélét, példá-
ul, hogy nem tudhatjuk, milyen gé-
neket hordoz majd a gyerek, vagy 
hogy nem fogom szeretni, úgy mint 
a sajátomat, de el kellett mondanom 
nekik, hogy nekem nincs sajátom… 
Figyelmeztettek ismét, hogy lehet, 
hogy beteg lesz, vagy nehezen il-
leszkedik be. 

Én is rágódtam rajta, de aztán 
arra gondoltam, hogy millióegy szü-
lőnek van olyan gyereke, akiből rab-
ló lesz, vagy mit tudom én, vagyis 
még a saját sem garancia arra, hogy 
egészséges gyerek születik, és annak 
boldog, kiegyensúlyozott élete lesz.  
Tudom, mert találkozom sokféle 
gyerekkel a szakmámból adódóan, 
hogy a gének is számítanak, mert ez 
tagadhatatlan, de ami még többet 
számít, az a nevelés és a környezet: 
a jó vagy a rossz példa.  

Azt is felvetették néhányan, hogy 
mi lesz, ha később születik saját gye-
rekünk, de hát nem is tudom elkép-
zelni, hogy ez megváltoztatná az 
érzéseinket a gyerekünk iránt, akit 
örökbefogadtunk. Nem is gondolunk 

arra, hogy ő, azért mert másképpen 
került hozzánk, nem a mi gyerekünk. 
Annyi, hogy biológiai értelemben 
nem a mienk, nem az én pocakom-
ban nőtt, és az első egy évben nem 
velünk volt. 

Mondták azt is, hogy az első egy 
év pótolhatatlan. Ez az egy dolog 
kicsit bánt, hogy a kisfiunk első egy 
életévében nem tudtam részt venni, 
és ez hiányzik a mi közös életünk-
ből, mert egyévesen került hozzánk. 
Sokszor gondolok arra, hogy azon a 
napon, amikor megszületett, éppen 
mit csináltam. Óvónőként naponta 
feljegyzéseink vannak arról, hogy 
milyen tevékenységeink voltak, de ő 
egy szombati napon született, és ak-
kor nem volt óvodai oktatás, úgy-
hogy nem tudok visszaemlékezni a 
születése napjára. 

De azt, hogy ne szeretnénk úgy, 
mint a sajátunkat, el sem tudom kép-
zelni. A férjem mondta, amikor 
megszületett a döntés, és aláírtuk a 
papírokat, hogy most már a miénk a 
gyerek. 

Persze mindig maradnak fájó 
mondatok is, amelyek sokáig elkí-
sérnek. Egyszer egy előadó azt 
mondta, hogy „a gyerekeket ki kell 
érdemelni”, de aztán azt mondta a 
tiszteletes úr nekünk, hogy az örök-
befogadott gyerekeket is ki kell ér-
demelni. Nos, ezeken mi mind át-
mentünk, és feldolgoztuk, volt amit 
könnyebben, volt amit nehezebben. 
De most azt gondolom, lehet, éppen 
ez kellett ahhoz, hogy megszülessen 
bennünk a döntés. Ma már szentül 
valljuk, hogy ez volt a mi utunk. 

Ráadásul az örökbefogadást elő-
ször csak én akartam, mert a férjem 
idegenkedett, és csak rágódott rajta. 
Biztatást sem igen kaptunk, minden-
ki csak azt mondta, hogy jól gondol-
juk át. Aztán, amikor kiderült, hogy 
valóban nem fogantak meg a babák, 
egy jó hónap után rávettem, men-
jünk csak el a gyermekvédelemhez 
érdeklődni, hiszen ez még semmire 
sem kötelez bennünket. Így mentünk 
el tehát oda, és aztán néhány hónap 
után a férjem is rábólintott, és bead-
tuk a papírokat. Utólag csak annyit 
bánunk, hogy nem vágtunk bele ha-
marabb, most már lehetne 10 éves 
gyerekünk, nem öt. 
  

– Az a döntésük, hogy első 
perctől nyílt kártyákkal játszanak, 
és elmondják neki, hogy örökbefo-
gadott? 

– Nálunk nem tabu az, hogy 
örökbefogadás, vagy hogy egy ideig 
másnál lakott. Ő még nem fogja fel, 
mert még csak ötéves, most töltötte 
februárban, de már valamennyit ért. 
Elmondja például, hogy volt, amikor 
még nem volt édesanyám, mert egy 
évig nevelőszülőknél volt, de még 
nagyon keveset tud a dologról. 

Kétéves volt, amikor egy fényké-
pen észrevette, hogy az a szőnyeg, 
ami a képen látszik, az neki nem 
ismerős, mert sem a mi lakásunkban, 
sem a nagyszülőknél nincsen. Ak-
kor, ahogy nézegette az albumot, 
hirtelen rákérdezett. Akkor a férjem 
rám nézett, hogy most kitaláljunk 
valamit, vagy mondjuk neki az iga-
zat. Én bólintottam, mondja az iga-
zat, mert nincs értelme hazudni, és 
belebonyolódni egy kitalált történet-
be, és észben tartani, hogy akkor mit 
hazudtam neki. Így aztán amennyi-
ben lehet, nem titkolózunk előtte, 
tudja, hogy egyéves koráig egy néni 
nevelte, meg is látogattuk, tudja, 
hogy ott lakott, megmutattuk neki a 
kis ágyat, amit használt. Tehát az ő 
szintjén, tudja, hogy nem a poca-
komból született. 
  

– Mit lehet tudni a kisfiúról? 
– Hát az édesanyja a kórházban 

hagyta, aztán a gyámügy rövidesen 
megkereste. Lemondott a gyerekről, 
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soha nem látogatta sem a kórházban, 
sem később a nevelőszülőknél. Kö-
zel egy évbe került, mire örökbe fo-
gadhatóvá vált, ekkor ismerkedtünk 
mi meg vele. A nevelőszülőknek is 
felajánlják mindig, hogy ők legye-
nek az örökbefogadók, de ők, anyagi 
okok miatt nem tudták megtenni. 
Mindenképpen nagyon sajnálták, 
hogy elkerül tőlük a kisfiunk, és az-
zal vigasztalódnak, hogy nálunk 
jobb sorsa lesz. Meg is ígértették 
velünk, hogy évente meglátogatjuk 
őket, és tartjuk velük a kapcsolatot. 
  

– Gondolom, felmerült már a 
kérdés, hogy még egy vagy több 
gyereket örökbe fogadjanak… 

– Hát ez napi téma nálunk. 
Megint ott vagyunk, hogy én akarom 
és a férjem még mindig nem. Próbá-
lom meggyőzni, hogy ez lenne a 
legjobb megoldás. Jobb lenne a kis-
fiunknak is, ha lenne egy testvére, 
még ha nem is biológiai, de még 
nem született meg a végső döntés. 

Pontosabban bennem igen, de benne 
még nem. Én szerettem volna egy 
kislányt már először is, a férjem meg 
azt mondta, hogy neki mindegy. 
Most is egy kislányt szeretnék, de 
majd meglátjuk. 

 
– Mennyire bonyolult az örök-

befogadási folyamat? 
– Minket nagyon megijesztettek, 

hogy évekbe telik, így aztán jól meg-
lepődtünk, hogy kevesebb, mint egy 
év múlva vihettük haza a kisfiúnkat. 
Szerencse kérdése is. Az eljárás az, 
hogy miután a gyámügy úgy dönt, 
hogy alkalmasak vagyunk örökbefo-
gadó szülőkké válni, akkor fényké-
pen mutatnak gyerekeket. Azt mond-
ták nekünk, hogy majd érezni fog-
juk, ki az, aki megfelelő, de nem 
gondoltam, hogy ilyen hamar talá-
lunk. Tényleg elég visszás a rend-
szer, mert olyan érzésem volt, mél-
tánytalan, hogy egy fénykép alapján 
döntünk, de hát ez az eljárás, és oka 
van annak, hogy így működik. Ne-

gyedik alkalommal azonban már a 
neve alapján is úgy éreztem, hogy 
ennek nagyobb az esélye, és a kép 
megnézése után azt mondtuk, szeret-
nénk látni is. Aztán mikor bemen-
tünk a lakásba, akkor szembesültem 
azzal, hogy képen sokkal nagyobb-
nak tűnt, mint amekkora a valóság-
ban volt. Olyan pici volt a kis ágy-
ban, nézett rám a nagy, kék szemei-
vel. Először velem ugyan kicsit bi-
zalmatlan volt, de a férjemhez már 
első alkalommal ölbe ment, így az-
tán ő lett a mienk. Szerencsénk volt 
abban is, hogy nagyon hamar meg-
szeretett bennünket és könnyen beil-
leszkedett, kialakult a kötődés. Úgy- 
hogy az egész örökbefogadásról 
semmi rosszat nem tudok mondani, 
csak pozitív tapasztalataink voltak. 
Nekünk hamar ment, és egyszerűen, 
úgy gondolom, hogy a Gondviselés 
így vezérelt.      
 

•    KORONDI KINGA 

Sütő András 

Piros bölcső az ég peremén 
(részlet) 

 
A piros bölcső elrepült az ablakom előtt. A déli órában tűnt föl, mint egy szárnyas csi-
kó, a gyöngyház-ég peremén. 
– Né csak! Ott a bölcsőm! – mutattam anyámnak is. 
– Nem a te bölcsőd az – mondotta anyám. – Kölcsönbe kérte valaki, mivel a jelek sze-
rint gyermeke született. 
Így kezdődött a mi beszélgetésünk ezen a napon a bölcső gondjáról, amelynek az a ha-
talom adatott meg, a költő képzeletét visszarendeli a csillagok honából; vissza a görön-
gyök közé, ahol is nem  szférák  zenélnek, hanem parasztgyermekek sírnak. 
Mindenekelőtt azt vettem észre, hogy a piros bölcső egy embernek a vállán utazik ren-
deltetési helyére: apró termetű, kucsmás-harisnyás paraszt volt, s mintha csak a kedvét 
ringatta volna benne, a ládikó minden lépésre lendült egyet-egyet. Ez a gyermek után 
kiáltó mozdulat volt a létformája: de így üresen kalimpálva – miután kiderült, hogy 

mégsem repülő csikó – mintha értelmét vesztette volna, mint minden, ami nincs a megszabott helyén. Hogy mégis 
köszönni kellett neki, azt a múltjával érdemelte ki; a szolgálati esztendőivel. Anyám azt mondja, hogy nemzedékek 
bömböltek már benne. Ezek a síráscsitító alkotmányok mifelénk úgy váltogatják a szálláshelyüket, mint a vándorkö-
szörűsök. 

Törvényszámba megy, hogy a bölcsőnek nem szabad pihennie, padláson, csűrben hányódnia. Egy-egy sikerültebb 
példánya: valójában köztulajdon. Hosszú esztendők után eredeti tulajdonosa és alkotójának neve is homályba vész, 
akár a népdaloké. A legnagyobb bűn: paszulyt szárítani benne. 

Ott élt a gyermeki játékban is. De lám, ez a hogyhívják meg a másik minekhívják vén fejjel és trottyanó inakkal 
sem gondol arra, hogy  az embernek, ha kivonulnak  az árnyékvilágból, embert kell maga helyett állítania. Az élet-
nek, mint kenyéradó gazdának, így kellene szólnia: Elmész hát, szolgám? Akkor szolgát állíts a helyedre!...  



 

 

 15 

 

2018 / 1 

● Irodalom 

 A kegyelem csillagjegyében 

      

A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, ho-
roszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: 
„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására te-
remtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt 
mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsá-
tok meg a földet.” (1Móz 1,27-28) 
 

Január 
„Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett 
az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált.” (Zsolt 37,25) 
 

Február 
„Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy való-
ban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: 
örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak...” (Róm 8,16-17a) 
 

Március 
„Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szere-
tetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta ér-
tünk...” (Ef 5,1a) 
  

Április 
„Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten 
gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk...” (1Jn 3,1a) 
 

Május 
„Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: 
„Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, 
mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,2-3) 
 

Június 
„Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál 
parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke 
áldott lesz.” (Zsolt 112,1-2) 
 

Július 
„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse juta-
lom.” (Zsolt 127,3) 
 

Augusztus 
„Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog ember az, 
aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel 
van szóváltása a kapuban.” (Zsolt 127,4-5) 
 

Szeptember 
„Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, 
mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól 
tudja ezt.” (Zsolt 139,13-14) 
 

Október 
„Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged 
dicsérlek szüntelen.” (Zsolt 71,6) 
 

November 
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, ak-
kor sem tér el attól.” (Péld 22,6) 
  

December 
„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő 
vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örök-
kévaló Atya, Békesség Fejedelme.” (Ézs 9,5)  

 

Adorjáni Nagy Aranka 
                

             Fiaim 

 
Fejükben a megtanult leckével 
fiaim naponta kiröppennek. 
Csupa sürgés, mozgás a reggel, 
míg sima hajjal mind útra kelnek. 
Szemükbe nézek biztatóan, 
s ők elindulnak szél ellen és széllel, 
deres hajnalon, hulló levéllel. 
Utánuk intek féltőn, reménnyel. 
 
Ez így megy hétről-hétre, évről-évre, 
Az iskoláik felé szállnak. 
Minden ízemmel követem röptük, 
s delenként hozzám visszajárnak. 
 
Az ajtó pattan, megdobban szívem, 
megint csak a szemüket keresem: 
mondd, mit hoztál magadnak és nekem? 
Remekül ment-e ma a szárnyalás, 
vagy talán kedved szegte nemtudás? 
Siker, esés: magamra ismerek, 
tudom, hogy én vagyok az elbukó, 
s keservedben is én, a szárnyaszegett. 
 
Veled hull könnyem, és veled vagyok, 
ha magasan szállsz, az is én vagyok, 
ötté osztódva élek bennetek. 
 
Egy remek röppenésre várnék, 
egy fényes, nagy szárnyalásra én, 
úgy vágyom közületek egyet 
vagy mind az ötöt egyszer 
repülni látni könnyedén. 
 
Fent, fent, végre fent a magasban, 
hogy tudjam, nem éltem hiába – 
szememhez emelt kézzel néznék, 
és áldón intenék utána.  
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  Gyerekoldal ● 

Derítsd ki,  hogy neki 
miként sikerült! 

 
A betűrácsból keresd ki azokat a fogalma-
kat, amelyek megfelelően kiegészítik a Sámuel életével kap-
csolatos mondatokat, s így ismerd meg röviden az Úrnak szol-
gáló kisfiú példaadó gyermekkorát.  

Édesanyja, _ _ _ _, sokat imádkozott azért, hogy 

gyermeke születhessen. Miközben imádkozott _ _ 

_ _ _ _ _ _ _, hogy ha megszületik, fiát Isten szol-

gálatára bocsátja. 

Be is tartotta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Sámuel még kis-

gyerek volt, amikor édesanyja elvitte őt az Úr há-

zába, _ _ _ _ _ _, majd megköszönte Isten ajándé-

kát és _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  zengett. Megvallotta _ _ 

_ főpapnak, hogy „ezért a gyermekért _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ „.  

Sámuel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, és hű szív-

vel _ _ _ _ _ _ _ _ Istennek. Készséggel _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ az   Isten szavára így _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ fel, s az Úr mindig vele volt. 

(Lásd Sámuel első könyvének  

első három fejezetét) 
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► Munkatársképző. Három- 
modulos munkatársképzés indult 
februárban nőszövetségi tagok 
számára, Kolozsváron. A képzésen 
kolozsvári, marosvásárhelyi, sepsi-
szentgyörgyi és kalotaszegi asszo-
nyok vesznek részt. Az egyetemi 
tanárok és képzők által összeállított 
program segítséget kíván nyújtani a 
nőszövetségi tevékenység szerve-
zésében, megerősítő, hitmélyítő 
jellege van.   
 
► Elnökségi ülés. 2018. március 2-
3-án a felsőcsernátoni Malomkert-
ben tartották évkezdő elnökségi 
ülésüket az Erdélyi Református Egy-
házkerület egyházmegyéinek nőszö-
vetségi elnökei, alelnökei, régiós 
elnökök és a kerületi nőszövetségi 
elnökség tagjai. A találkozó alkalom 
volt az elmúlt 2017-es év ren-
dezvényeinek kiértékelésére, illetve 
a 2018-as évi tervek, célok megfo-
galmazására. 

► Világimanap. Minden amit Isten 
alkotott, nagyon jó! – mottóval 
tartották idén a Női Világimanapot, 
amelynek programját a surinamei 
asszonyok állították össze. Erdélyi 
nőszövetségeink is bekapcsolódtak a 
programba, egyházmegyei, kistér-
ségi vagy gyülekezeti közösségben 
együtt imádkoztak a világ asszo-
nyaiért.  
 
► Védőnői szolgálat. 2018 a kül-
honi magyar családok éve, s ennek 
egyik rendezvényeként a Magyar 
Védőnők Egyesülete és az Otthon 
Segítünk Alapítvány szakemberei 
Kárpát-medencei tavaszi körúton 
vettek részt, megismertetve és 
népszerűsítve a védőnői szolgálatot. 
    Magyarországon a védőnői szol-
gálat már több mint százéves, 2015-
ben hungarikum lett. A Magyar 
Védőnők Egyesületének mottója: Az 
egészséges, boldog családokért. 
Egészségmegőrző, egészségnevelő, 
felvilágosító, anya-, gyermek-, 
ifjúság-, nő- és családvédelmi 
tevékenységet folytatnak, segítenek 
a terhes asszonyoknak, kismamák-
nak, kis- és nagyobb gyermekeket 
nevelő családoknak. A védőnők 
követik a családok életét a gyermek 
megfoganásától egészen iskolás 
koráig, tanácsokkal látják el a 
szülőket, nagyszülőket, válaszolnak 

a gyermekneveléssel kapcsolatos 
kérdésekre. A marosvásárhelyi 
bemutatkozó körúton a magyaror-
szági szakemberek találkoztak 
kismamákkal, édesanyákkal, nagy-
mamákkal és nagyapákkal, de óvo-
dákban és iskolákban is tartottak 
gyakorlati és elméleti bemutatót, 
előadást.  

► Imádságos könyv. Molnár Helén 
lelkipásztor szerkesztésében jelent 
meg a kórházlelkészek által írt 
imádságoskönyv, Az Úr a pásztorom 
címmel. A könyvet a lelkészi hivata-
lokban lehet megrendelni. 
 
► Honlap. A Mária és Márta maga-
zin március hónaptól már interneten 
is elérhető, a www.mariaesmarta.ro 
címen.  

● Hírek 

Köszönjük 
mindazoknak, akik 2017-ben a proMissio Egyesületnek utalták át jövedelemadójuk 2%-át,  

s így  támogatták szolgálatunkat. 
Isten áldja meg életüket! 

   
Kérjük,  

hogy 2018-ban is adója 2%-val támogassa 
a Mária és Márta magazint megjelentető 

 és különböző egyházi programokat szervező 
proMissio Egyesületet! 

 

   Romániában is lehetőség van arra, hogy a munkaviszonyban levő állampolgárok a jövedelemadójuk 2%-val szaba-
don rendelkezzenek. Az adófizető ezt az összeget már befizette az államnak – önmaga számára nem igényelheti visz-
sza – de kiválaszthat egy alapítványt, egyesületet, szervezetet, gyülekezetet, amelyet szívesen segítene ezzel az ösz-
szeggel. 
   Egy űrlapot (Cerere 230) kell kitölteni, s a személyes adatokon kívül a proMissio Egyesület adatait kell beírni. 
(Asociatia Promissio, C.I.F. 21616888, bankszámla: RO76 BTRL 0270 1205 D739 32XX), az átutalásra kerülő pénz 
összegét a pénzügyi hivatalban vezetik rá. 
   Ha önnek nincs lehetősége jövedelemadója 2%-val támogatni a proMissio Egyesületet, akkor kérje meg erre mun-
kaviszonyban álló családtagjait, barátait, ismerőseit. 
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  Rejtvény ● 

   

 Kiadja a proMissio Egyesület     
 Munkatársak: Borsos Melinda, Berekméri Melinda, Bustya Sándor,                    
 Czirmay Csaba  Levente, Korondi Kinga, Ötvös József, Simon Virág, Székely Ferencz   
 Korrektor: Bálint Boglárka 
 Borítóterv: Orbán Tibor   
 Cím: Marosvásárhely, Bernády tér 3. szám.  
 Tel: 0265-214975  
 e-mail: promissio2007@gmail.com 
 Honlap: vww.mariaesmarta.ro  
 ISSN: 1583-1329  Nyomda: Intermedia Kft. 

 
Legújabb rejtvényünkbe egy kedves 
zsoltárverset építettünk be. 
 
Vízszintes:  
1. A zsoltárvers kezdete, 12. Újszö-
vetségi próféta, aki a Lélek által 
megjelenttette Pál apostol fogságát 
és az éhséget (Ap. Csel. 11 és 21), 
13. II. Rákóczi György korában az ő 
fogságukba esett az erdélyi hadse-
reg, 14. Modern ártalom, 15. Szuvas 
fog teszi, 17. Becézett Pál, 18. Hatá-
rozott névelő, 19. Villanófénnyel 
ellátott, 21. Ritmusjel, 22. Nem há-
ború, de csak félig béke! 23. 
Nyárádmenti település Gálfalva és 
Kebele között, 25. Mózes öt könyvé-
nek héber megnevezése, 27. A házi-
asszonyok régebb hamuból főzték, 
28. Házi– és vadállatok fekhelye, 29. 
… Antal (1862–1944), jeles nyel-
vész, műfordító és szótárszerkesztő, 
30. Marosvásárhelyhez csatolt tele-
pülés Remeteszeg mellett, 31. Sem 
ez, sem az, hanem …, 32. Négyzet-
ben a szemben fekvő csúcsokat köti 
össze, 33. Fejfedő, 34. Kötőszó, 35. 
Az ember régi, hűséges barátja, 36. 
Fül-orr-gégészet román nyelvű rövi-
dítése, 37. Árva Fanni, 38. Udvar-
helyszéki település Korond közelé-
ben, 40. Ő fejtette a törökbúzát Hor-
váth István versében, 41. Becézett 
Enikő, 42. Reteknek, muroknak ezt a 
részét használjuk, 45. Hegyvidéki 
cserjénk, melynek feketés termését 
út széli árusok kínálgatják, 47. Jézus 
virágvasárnap erről a hegyről vonult 
be Jeruzsálembe (Mt 21). 
 
Függőleges: 
1. Irat, melyet leggyakrabban diákok 
kérnek a háziorvostól, 2. Szervünk, 

melyet a test vegyi üzemének is 
szoktak nevezni (é. h.), 3. Félig már 
éber! 4. Német elöljárószó és egy 
magyar igeképző, 5. Az ilyen utcá-
nak be- és kijárata ugyanott van, 6. 
Részvénytársaság, 7. Csillagunk ne-
ve, 8. Csendes-óceániai kis sziget a 
Tongai Királyságban, 9. Törött ágú 
kálla! 10. …szentpéter, Zala megyei 
település, közvetlen a magyar–
szlovén határ mellett, 11. A hazai 
gépkocsik jelzése, 12. Az igevers 
folytatása, 16. Az igevers befejező 
részlete, 19. Országhatáron átvitt 
áru után fizetett díj, 20. Ókori város, 
Lót lakóhelye (1. Móz. 13), 22. Szo-
morú vándormadarunk, 24. Tisztít, 
26. Fába vés, 27. Fontos vérképző és 
vérraktározó szervünk (é. h.), 29. 

Értő egynemű hangzói, 30. Jobb pár-
ja, 32. A hegygerinc, 33. Hiányos 
strófa! 35. …köz, honfoglaló őseink 
egykori szálláshelye, 36. Többféle 
színben előforduló, értékes, áttetsző 
ásvány, 38. Határok nélkül beköt! 
39. Szamos menti város. Itt élt 
Medgyes Lajos (1817–1894), pap-
költő, Petőfi barátja, 41. Spanyol, 
norvég és francia autó jelzése, 43. A 
gömb tartalma! 44. Személyes név-
más, 46. Hámozott bója! 
A csillaggal jelzett két kockába két-
jegyű mássalhangzók írandók. 
 
Beküldendő: vízszintes 1, függőle-
ges 12, 16. 

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 

● Receptek 

Paradicsomleves betűtésztával 
 
Hozzávalók: 7 dl passzírozott paradicsompüré, 1,5 dl 
zöldségalaplé, 1 kis fej vöröshagyma, 1 szál zellerszár, 2 
ek. olaj, 1 tk. cukor, só, frissen őrölt bors, egy marék 
betűtészta 
Elkészítés: Egy fazékban kevés olajon megfuttatjuk az 
apró kockára vágott vöröshagymát és zellerszárat, majd 
ha már kezd kissé pirulni, rászórjuk a cukrot, hogy 
karamellizálódjon. Ezután beleöntjük a passzírozott 
paradicsompürét és felöntjük a zöldséglevessel. Ízlés 
szerint megsózzuk, borsozzuk. 
Felforraljuk, majd egy botturmix segítségével áttur-
mixoljuk, hogy teljesen homogén legyen a leves. Sós 
vízben kifőtt betűtésztára merjük. 

Mini hot dog 
 
Hozzávalók: 1 csomag leveles tészt, 16 db virsli, 15 dkg 
gouda sajt (reszelt és szeletelt), ketchup, mustár. A 
kenéshez: 1 darab tojás sárgája. 
Elkészítés: A leveles tésztát kinyújtjuk, kockákra vág-
juk. A virsliket 3 darabra felvágjuk. 
A tésztadarabkák egyik felét megkenjük ketchuppal, míg 
a másikat mustárral. Ezután belecsomagoljuk a virsliket 
és a csíkokra vágott sajtot. A tetejét megkenjük tojás-
sárgával, és megszórjuk a reszelt sajttal. 
200 fokra előmelegített sütőben 15 perc alatt készre 
sütjük.  

Bögrés, joghurtos muffin 
 
Hozzávalók: 2 db tojás, 1 pohár joghurt vagy tejföl, 1 
pohár cukor, 2 pohár liszt, 1/2 pohár olaj, 1 csomag 
vaníliás cukor,  1 csomag sütőpor, ízlés szerint: kakaó-
por, reszelt vagy olvasztott csoki, gyümölcsdarabok, 
kókuszreszelék, dió vagy mogyoró stb. 
Elkészítés: Robotgéppel felverjük a tojásokat a cukorral. 
Beleöntjük a többi hozzávalót is, majd alaposan 
összekeverjük. Ha kakaós muffint készítünk, akkor azt is 
belekeverjük a tésztába, és ekkor tehetjük bele a csoki- 
és gyümölcsdarabokat vagy a kókuszreszeléket. 
A tésztát a 12 darabos muffinsütő forma, kapszlival 
bélelt mélyedéseibe adagoljuk, és előmelegített 
sütőben,180 fokon 15-20 perc alatt készre sütjük. 

 

Madártej 
 
Hozzávalók: 1 l tej, 3 ek. cukor, egy fél marék aszalt 
vörös áfonya, 3 tojás, 1 ek. vaníliás pudingpor, 1 csomag 
vaníliás cukor, egy citrom  reszelt héja. 
Elkészítés: A tojásokat  szétválasztjuk, majd a 
fehérjéket  kemény habbá verjük. A tejet egy nagy 
lábasban a vaníliás cukorral és a citromhéj-
jal  felforraljuk. Ha már picit forr a tej, beletesszük a 
habgaluskákat egy vizes evőkanál segítségével. Ha az 
aljuk megfőtt, óvatosan  megfordítjuk, majd kiszedjük 
egy tányérra. 
    A tojássárgákat a cukorral és a pudinggal alaposan 
összekeverjük. Ezután folyamatos kevergetés mellett 
beleöntjük  a forró tejbe. Amikor már besűrűsö-
dött,  levesszük a tűzről, és hagyjuk kihűlni, majd 
átöntjük egy tálba, rátesszük a tojáshabot, és megszórjuk 
a vörös áfonyával. Hidegen tálaljuk. 




