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„Megint félcentisre vágat-
tad a hajad, fiam. Már 
nem divat géppel nyirat-
kozni. Nem fogsz tetsze-
ni.” – csodálkozott az 
édesanya fia frizuráját 
látván. – „Ja – volt a vá-
lasz  – s mégis kinek kel-
lene tetszenem?” És való-
ban: kinek akarunk tetszeni? Bustya Sándor jegyzeté-
ben erről ír, akkor, amikor a magazinunk második 
lapszámának témájáról elmélkedik. Egy olyan témát 
szerettünk volna az olvasó elé tárni, amelyről sokat 
beszélünk, elismerően vagy kritikusan, egyetértve vagy 
elhatárolódva. S közben alattomosan irányítja életün-
ket, ha szeretjük, ha nem. Mert a trend manapság nagy 
divat és fordítva. 
Hogy állunk azzal a kettős szemlélettel: nem kitűnni a 
többiek közül, és mégis másnak lenni? Barticel Kiss 
Emese lelkész igei magyarázatában ad erre választ. 
Arról, hogy a divat identitásomat alakítja, de nem min-
dig jó irányba és, hogy a trendinek van lángoló kezdete, 
dicsőséges fénypontja és csendes kihamvadása – arról 
Péter István szociológus, egyetemi tanár cikkében olvas-
hatnak. S ha már divat – Korondi Kinga újságíró in-
terjúalanyaival arról beszélgetett, hogy tud-e a ruha érté-
ket közvetíteni, illetve milyen üzenete van a hagyomá-
nyos motívumokkal díszített ruháknak.  
A divatok és trendek olyan társadalmi jelenségek, ame-
lyek önkifejezésünk változatos eszközei. Hogyan törté-
nik mindez, megtudhatjuk elolvasva Porkoláb Anna-
mária írását.  
Mégis nekünk milyen trendeket kellene követnünk? 
Olyanokat amelyektől szebb, lélekbarátabb lenne az 
életünk – ilyen ötletekről is olvashatnak a cikkeink-
ben. Szokásos rovataink nem hiányoznak mostani lap-
számunkból sem. A Márták és Máriák anyagunkban 
a kibédi nőszövetség mutatkozik be. Van rejtvény és 
gyerekoldal. S a jó háziasszony rovatában divatosan 
egészséges, remélhetőleg finom recepteket osztunk meg 
olvasóinkkal.    

•    BORSOS MELINDA 
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● Elmélkedés 

Középiskolás koromban, félig 
szándékosan, „elhagytam” egy kabá-
tot, mert mindenkinek olyan volt s 
nem akartam én is olyanban járni, 
mint a többiek, de amikor megjelent 
a lambada-szoknya, sóvárogtam, 
hogy nekem is legyen olyan, mint a 
többieknek. Amikor a sógornőmtől 
örököltem egy szoknyát, semmiképp 
nem tudták rám erőltetni, mert 
olyanban már senki sem járt, viszont 
nyárára édesanyámtól olyan ruhát 
rendeltem, amilyen senkinek nincs.  

Nem kell, ami mindenkinek van, 
de úgy tud fájni, ha nekem még- 
sincs. Nem kell, amiben már senki 
nem jár, de közben olyanról álmodo-
zom, amilyen senkinek sincs. 

Hogy állunk mi a divat közepette 
ezzel a kettős, önmagunkkal meg-
osztó szemlélettel a szívünkben: 
nem kiríni a többiek közül, mégis 
másnak lenni? Olyan lenni, mint a 
többiek, s mégis egyedien ragyogni? 
Egyszerre van bennünk valami a 
páva hiúságából s a bárány nyájszel-
leműségéből. Különös szimbiózisa 
ez az emberi tulajdonságoknak. De 
épp teremtettségünkből fakad: embe-
rek vagyunk, nagyon sok a közös 
bennünk, de nevünkön szólítottak, s 
mint ilyenek, egyetlenek és valami-
képp egészen másak, mint az összes 
többi társunk. S mivel teremtettsé-
günk velejárója s az isteni akarat 
nyilvánul meg benne, áldást rejt ma-
gában, ha nem is tűnik annak. A kér-
dés csak az, hogyan élünk vele. Mi-
kor, miben, kikkel úszunk együtt az 
árral, és mikor kérjük ki magunknak 
azt, hogy másak vagyunk, s kiktől, 
mitől határolódunk el? 

Van divatos ideológia, s a divatos 
mellett ott él az ódivatú is, egyesek 
pedig már a divatosabbnál is divato-
sabbat gyakorolnak. Egész palettája 
a szellemi áramlatoknak, amelyek-
nek meghatározottságában elméleti-
leg élni érdemes. És csak úgy érde-
mes. A keresztyénség is egy ilyen 
ideológia, persze jóval több annál, 

de az egyszerűség kedvéért nevez-
zük most így. A Krisztus-követés 
ideológiája.  Mint ilyen, nem túl di-
vatos. Legalábbis nem a keresztyén-
nek nevezett Európában, sőt még a 
keresztyén gyülekezetekben sem. 
Krisztus-követés... Nézzünk szét a 
világban! „Fiam, kérd ki magadnak 
az igazat a tanárral szemben, szerezz 
érvényt a jogaidnak! A társadnak 
meg mindenképp üss vissza, nehogy 
azt higgye, gyengébb vagy mint ő, 
különben legjobb, ha már elejétől 
megmutatod, hogy te vagy a kemé-
nyebb. Haladj, versenyezz! A lé-
nyeg, hogy győzz, mindegy, milyen 
áron s kiken keresztül: az osztálytár-
sad elsősorban versenytárs.” Ha ki-
csit túloztam is, nagyvonalakban ez 
a szülői hozzáállásunk az iskolához, 
tanárokhoz, tanuláshoz. S ha ránk 
nem is illik tökéletesen, a társadal-
munkra teljes mértékben, és mi is va 
társadalom része vagyunk. Hol van 
belőle Krisztus, aki elöljáróink tisz-
teletét s a felebarát szeretetét paran-
csolja? Nézzünk szét az óvodában, a 
kórházban, a polgármesteri hivatal-
ban! Ott az autószerelő-műhely, a 
buszmegálló, a kereskedelmi köz-

pontok, a parókia... Az én munkahe-
lyem, az én családom, az én életem. 
Hol van benne a Krisztus-követés? 
Legalább divat nálam, nálunk? Csak 
divat? Netalán élet?  

„Erősen álljatok, mozdíthatatla-
nul... az Úrban”. Afrikában figyelte 
meg egy újonc misszionárius, hogy a 
bennszülöttek hatalmas termésköve-
ket vesznek a vállukra, amikor átkel-
nek a folyón. Átviszik azokat a 
vizen, majd a túlparton leteszik. 
„Micsoda bolondság!” – gondolta, s 
úgy akart átmenni a folyón, hogy 
nem pakolta meg magát terméskö-
vekkel. Majdnem elsodorta a víz. 
Rájött, hogy nem a bennszülöttek, ő 
volt az ostoba. Milyen ostoba va-
gyok, amikor nem akarom megra-
kodni magam kövekkel, a szegelet-
kővel, Krisztussal magával. Szemlé-
letével, tanításával, követésével, a 
krisztusi élettel.  Közben sodródom, 
távol a parttól, a biztonságtól, ütő-
döm a köveknek, egyre több rajtam a 
zúzódás. Egyik divat erre, másik arra 
ránt. Azt hiszem, hogy én megyek, 
pedig csak vitetek. Mert csak Ő a 
mozdíthatatlanság. Általa, Benne 
lehetek erősen álló és mozdíthatat-
lan. De, ha Benne vagyok, rajtam 
még a pokol kapui sem diadalmas-
kodnak. Pál pár verssel fennebb írja: 
„Halál, hol a te fullánkod? Pokol, 
hol a te diadalmad?” (1Kor 15,55) 

Erősen álljatok 
„Erősen álljatok, mozdíthatatlanul... az Úrban!” (1Kor 15,58) 
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Divat... Az Úristen csodálatos 
ajándéka, amelyben gyönyörűségünk 
telhet, mint a sokféle színben. Mi-
lyen jó, hogy nemcsak sötétkék van, 
hanem a kéknek megannyi árnyalata. 
Ezen kívül még mennyi szín! Szűk 
szoknya és bő, répanadrág és tra-
péz... És mi szabadon válogathatunk 
belőlük – Krisztusban. Amit Krisz-
tus elfogad, szépnek lát belőle, min-
den jöhet. De amit Ő nem enged át a 
szűrőn, azt messzire elkerülöm, 
pusztuljon. Merthogy Krisztusban – 
ez a kritérium. Helyette más nem 
választható. Azaz választható, de 
nem konkurens alternatíva. Biztos 
sodródás, ütődés, zúzódás a követ-
kezménye, s a vége a halál.  

Erősen álljunk hát, mozdíthatatla-
nul az Úrban! Mert lehet. Mert bár 
nem csak így lehet, de így érdemes. 
 „Uram itt vagyok előtted, magam 
Neked szentelem! 

  Használj fel, amire akarsz, eszkö-
zödként bánj velem! 
  Bár nincs bennem semmi érték, 
csak az, amit adsz nekem, 
  Add, hogy a szemeddel nézzek és 
értékeljek szüntelen: 
  Amit Te nem veszel észre, én se 
bánjam, 
  De amit Te nagynak látsz, én is 
annak lássam!” (ismeretlen szerző) 

Egyedien követni a divatot... 
Sodródni divattól divatig: piros orr, 
zöld orr, rózsaszín ruha, rózsaszín 
szoba, Nokia, iPhone, materialista, 
idealista világkép... 
A divattal szembeszegülők: divatos 
divatát követve hadat üzenni a divat-
nak, s magunkra ölteni mindent, ami 
nem divatos, csak azért, mert nem 
az...  
Megszállottan eredetiségre töreked-
ni, s közben sóvárogva vágyni a kö-
zépszerűség után.  

Egyszerre akarunk lenni a ragyogó, 
párjanincs-hercegkisasszony és a 
szürke kisegér. 
Van bennünk valami a páva hiúságá-
ból s a bárány nyájszelleműségéből 
is.  
A világban alig lehet így megmarad-
ni. Legyen mindenki minél tökélete-
sebb bárány a média vezérlete alatt! 
S mi beolvadunk annyira, hogy 
majdnem elvész az Istentől kapott 
eredetiségünk, pedig valóban egyet-
len, megismételhetetlen egyedek 
vagyunk.  
Bárányok is, az Úr aklához tartozók, 
egyek sok mindenben, de nevünkön 
szólítottak.  
Bárány(ok), de csillagkoronás(ok), 
és mindannyiunk fején másképp ra-
gyog, más színekben játszik a koro-
na. 
 
 ●   BARTICEL KISS EMESE 

Időt, energiát és pénzt sem sajnálsz arra fordítani, 
hogy minél tetszetősebb légy. A tiszta és rendezett kül-
sőt már kevésnek találod ahhoz, hogy felfigyeljenek rád. 
Kell egy kis smink, haj- és körömfestés, hogy ha nem is 
tűnnél ki, legalább igazodj az általánossá vált gyakorlat-
hoz. Attól félsz, hogy aki nem tart lépést a korral, arra 
nem figyelnek fel, azt észre sem veszik. Egy vadonatúj 
ruhadarab, öltözködési kellék, ékszer bevetésével viszont 
jó eséllyel változtathatsz a helyzeten. És ha mégsem si-
kerülne, szóba jöhet a látványos fogyás, vagy a vállra 
tetovált rejtélyes ábra.  Lemondással és fájdalommal jár-
nak ugyan, de ez még bevállalható. Talán a félmaratonra 
is benevezhetnél, megpróbálhatnád az írást, vagy indul-
hatnál egy főzőversenyen. „Szeretném magam megmu-
tatni” – mondod Ady Endre szavaival, – „hogy látva 
lássanak. / Ezért minden: önkínzás, ének: / Szeretném, 
hogyha szeretnének”. Ezt visszhangozza a rádióból fel-
hangzó dal is: „Mindent megtennék, hogy egy kicsit sze-
ress!” 

A Jézust vendégül látó Márta szorgoskodása és pana-
sza mögött szintén ezt a vágyat véled felfedezni: vegyen 
már észre valaki!  Sürgött-forgott, aggódott, nyugtalan-
kodott, majd szóvá tette: mindent egyedül végzek! Kér-
déses, hogy kinek a figyelmét akarta felhívni, kinek a 
tetszését szerette volna elnyerni Márta. Jézus ugyanis 
mindig tudja, hogy ki áll előtte. Miként a samáriai asz-
szonyról is tudta, hogy öt férje volt, még mielőtt az be-
vallotta volna, és Zákeust is nevén nevezte, annak elle-
nére, hogy nem mutatták be neki. Tudta, hogy ki fogja 

elárulni, és előre látta azt is, hogy ki fogja megtagadni. 
Ismerte mindegyiküket, és hibáik ellenére szerette őket.  
Téged is ismer és szeret. Nem kell felhívnod magadra a 
figyelmét, szeretetét nem kell kiérdemelned, nem szük-
séges esedezned érte. Hiábavaló szerepet játszanod. Ő 
tudja rólad, hogy mire vagy képes, és szeret, úgy ahogy 
vagy. Nem éred be ennyivel? Az embereket akarod meg-
győzni, nekik akarsz tetszeni? Annak örülsz igazán, 
hogy hány ismerősöd, követőd van a világhálón, hányan 
tekintik meg és szólnak hozzá a feltöltött képeidhez és 
bejegyzéseidhez, vagy annak, hogy Isten nem udvarias-
ságból, és nem kölcsönösségi alapon, hanem feltétel nél-
kül szeret? Az emberek tetszése („lájkja”) fontosabb szá-
modra, vagy Isten szeretete? Emberi elvárásoknak akarsz 
megfelelni, „szocializálódni”, vagy Isten szeretetére, 
kegyelmére válaszolva, hálás szívvel, neki tetsző életet 
élni? Nincs középút. Pál apostol így fogalmaz: „Ha még 
mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisz-
tus szolgája.”  

Istennek tetsző életet élni azt jelenti, hogy hiszel an-
nak, akit ő küldött. Jézus a mező liliomaira irányítja az 
öltözékük és testük miatt aggódók figyelmét: királyok 
öltözetét is felülmúlja a virágok pompája, pedig nem is 
fáradoznak ezért. „Ha pedig a mező füvét, amely ma 
van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem 
sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” – kérdezi Jézus. 
Mit válaszolsz neki? 
 

●    BUSTYA SÁNDOR 

Kinek akarsz tetszeni? 



 

 

 5 

 

2018 / 2 

● Egyház 

Mindennapi közbeszédünkbe és 
értékelésünkbe úgy beitta magát ez a 
fogalom – trendi –, hogy ma már 
szinte elképzelhetetlen bármiről úgy 
beszélni, hogy ne mérnénk oda a 
trendiség értékskálájához. 
Trendivé válik/vált sok minden a 
környezetünkben és nagyon sokszor 
tudatosan vagy észrevétlenül köve-
tünk eszméket, tárgyakat, személye-
ket, szokássá váló cselekvési formá-
kat anélkül, hogy saját esztétikai- 
vagy értékmérlegünkön lemérnénk 
azokat.  

Sok ember hord olyan ruhát, ami 
egyáltalán nem passzol az egyénisé-
géhez, de felveszi, mert trendi. So-
kan fölöslegesen költenek pénzt 
olyan termékekre, amire nincs való-
ban szükségük, csak azért mert tren-
di. Úgy szórakoznak, olyasmit esz-
nek, fogyasztanak, szabadságolnak 
olyan helyeken, amely valóban nem 
érdekli őket… mert trendi. 

A trendiség lényegében olyan 
irányvonalakat jelent, amelyek meg-
határozzák bizonyos dolgok, történé-
sek, fejlődési irányvonalak lehetsé-
ges alakulását. Érdekességük kezdet-
ben az egyediségben, a sajátosság-
ban, egyéniségben rejlik, amely néha 
sokak számára sokkolóan új, majd 
épp az érdekesség miatt követendő-
vé, a meghökkentőből elfogadható-
vá, kedveltté válik. 

A változás, az elmozdulás azon-
ban nem minden esetben jelent fejlő-
dést, haladást. Társadalmi vonatko-
zásban már tudjuk, hogy voltak-
vannak történelmi zsákutcák is, ame-
lyek valamikor hangzatos és dicső-
séges fejlődési irányvonalakat jelöl-
tek, mutattak. Ilyen volt a ’89 óta 
még mindig haldokló kommunista 
rendszer is, melynek agóniája kezde-
tén ismét szabadjára engedett addig 
tiltott értékeket. A hit nyilvános gya-
korlása, templomba járás, az egyházi 
életbe való aktív bekapcsolódás is-
mét szabaddá vált, szinte társadalmi-

lag elvárttá, trendivé lett: nem is volt 
ember, aki nem járt ismét vallásos 
közösségekbe, eseményekre, ünne-
pélyekre. Trendivé vált a „Templom 
és iskola” vers szavalása, nem illett/
illik egyházi részvétele nélkül társa-
dalmi eseményt ünnepelni. Néha 
azért azt is érzékelhettük, hogy mit 
jelent átesni a ló túlsó oldalára: ami-
kor már divattá, csupán üres cselek-
véssé válik a trendiség és a józan 
hitélethez tartozó egyéni cselekvések 
helyét átveszi az üres, szlogenszerű 
önünneplés. 

Mi az én bajom a trendiséggel? 
Hát leginkább az, hogy belekénysze-
rít(ene) olyan értékek, cselekvések 
felvállalásába, amelyek nem feltétle-
nül az enyémek, nem rólam szólnak, 

csak a többségnek való megfelelési 
kényszer szorít rá az elfogadásukra. 
Az identitásomat alakítja, de nem 
mindig jó irányba. No meg az, hogy 
a trendinek van lángoló kezdete, di-
csőséges fénypontja és csendes ki-
hamvadása, amely a felejtés fátyolát 
kegyelet nélkül teríti rá a kezdetben 
nélkülözhetetlennek hitt értékekre, 
hogy az örökös változás érzése fo-
lyamatos fejlődést hiteget… Hogy 

Trendi-e az egyház?  
És ha IGE(n), miért nem? 

...a trendinek van lángoló 
kezdete, dicsőséges fény-
pontja és csendes kiham-
vadása... 

Csiga egyház. Adorjáni László grafikája 
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Hja bizony,  jámbor barátim, a 
politikai divatok is csak olyanok, 
mint más divat; míg fényes, míg új, 
az egész publikum hordja, mikor 
kopik, leveti, zsibvásárra jut; egy-két 
elkésett ember hordja még, azt meg 
is bámulják érte nagyon, aztán az is 
csak leteszi, mikor látja, hogy magá-
ban maradt. 

Láttam én már excellenciás ura-
kat olyan kalábriai tollas kalappal a 
fejükön, hogy szebbet se lehett kí-
vánni, s megint telivér flamingókat 
éppen semmi kalappal sem a fejü-
kön. 

Természetesen arra sem emléke-
zik már nagyon sok ember, hogy 
miért hítták egy időben flamingók-
nak, akik veres tollakat viseltek. 

No, ez elmúlt. Jött más.  Divat 
csak divat. Egyszer az a divat, hogy 
a honleányok tépést csinálnak, más-
kor meg az a divat, hogy egyik tánc-
vigalomból ki, a másikba be. Egy-
szer az a divat, hogy hősök, nagy 
szónokok arcképeit hordják melltűk-
ben, inggombokon, karpereceken, 

pálcafogantyúkon; másik évben az-
tán jön egy táncosnő, egy énekesnő, 
egy lovarművésznő, s annak az arc-
képe kerül a melltűkre, az inggomb-
okra.[...] 

Ne mcsak  a  kabá tnak ,  a 
szalüpnek, a krinolinnak van divatja, 
jámbor barátim; – mi is együtt 
figurálunk abban, hányt-vetett embe-
rek. 

Ma azt kiáltják, hogy „éljen!”, s 
egy év múlva azt kérdik, hogy 
„mégis élsz?” 

Ma beverik valakinek az ablakát, 
s egy év múlva alázatosan kocogtat-
nak az előszobája ajtaján. 

Nem estem poétai túlságba, nem 
mondtam: „ma” ez van, „holnap” az 
lesz: egy évet engedtem. Az pedig 
szép idő.  

Vannak azonban szerencsés ke-
délyű emberek, akik mindig tudnak 
gondoskodni róla, hogy divatban 
maradjanak. Óh, ez nagy előnyük az 
embereknek a ruhák felett. 

Vannak bölcs, józan belátású em-
berek, akik sohasem kerülnek a zsib-

vásárba, vagy ha nagy tisztelet akar-
ja őket érni, a múzeumba, hol a tisz-
tes régiségeket őrzik. 

Bárzsing úr például olyan jó fla-
mingó volt annak az idejében, ami-
lyen csak tucat számra szedte a hon-
leányoktól a nemzetiszínű szalag-
csillagokat, s ha egy-egy csatadalát 
elolvasná valaki, amit akkor írt, alig-
ha ki nem lelné tőle a hideg e béke-
szerető időben, hogy nagyobb dolgo-
kat ne is emlegessünk. De hát ugyan, 
ki vetné neki ezt szemére! Ha akkor 
az volt a divat. 

Most pedig olyan tökéletes doctor 
juris utriusque, amilyen csak valaha 
a váltó-első-bírósági-törvényszék 
kapuja alatt elfogdosta a klienseket. 

Igen nagy ismeretköre van. 
Jeles és kitűnő férfiú amellett. Az 

utcán fennhangon beszél, tíz ember 
közül kilencet üdvözöl, címét is hoz-
zá kiáltva; hattal okvetlen kezet szo-
rít, s négynek csak úgy int a kezével, 
kalapját sem billentve meg. Színház-
ban ő adja a tónust; akit akar, ő hí-
vatja ki, s ha kedve ellenére tapsol a 

Jókai Mór 

Politikai divatok 
(részlet a regényből) 

hamis önértékelési támpontot nyújt, 
amikor kérésznyi létem értékeiről 
kellene meggyőzni a világot és ben-
ne az embereket, hogy én is értékes 
tagjává lehetek a világnak, társada-
lomnak azáltal, hogy felzárkózom a 
megújuló, friss értékek mögé, azok-
nak értékelője és hordozója lehetek. 

Vajon elég-e ez, ennyi? Illetve mi 
is tekinthető olyan értéknek a mai 
világban, mely gyémántveretű, nem 
avul el, nem értékelődik le, nem za-
varja az infláció? Amely mögé való-
ban felzárkózhatok, felvállalhatom, 
képviselhetem, és nem hordozza azt 
a csapdát, hogy mire azonosulok 
vele, beépítem az életembe, már más 
a divat, az érték, a trendi? 

Önismereti kérdése a mindenna-
pomnak: nekem mire van szüksé-

gem, mi nekem a jó? Mi az életcé-
lom, utam, küldetésem, adottságom, 
sajátos igényem? Mi az én fejlődési 
irányvonalam? Ki szabja meg ennek 
az irányát, dinamikáját, tartalmát? 
Hol vannak azok az irányjelző táb-
lák, amelyeket követve nem délibá-
bot, nem hamis ideológiát, nem avu-
ló eszmét és értéket követek, mert 
arra nincs időm. A létem emberöltő-
nyi csupán. Mit remélek, várok, sze-
retnék a végén? Bölcső és koporsó 
közé képzelem életem, vagy a 
„mindenséghez mérd magad” jegyé-
ben örök értéknek tekintem, amely 
rajtam kívül másnak is fontos? 

Szerencsére van Valaki/valami, 
aki „tegnap és ma és örökké ugyan-
az”. Aki kibírja a nagy változásokat, 
a történelmi és társadalmi forduló-

kat, emberi leleményességet, amely 
az örökös önmegvalósítás, önkifeje-
zés kényszerében vergődik. SZÓ, 
amely teremt, ha kell. Máskor válto-
zást hoz kívül-belül, ha kell. De 
olyan változást, amelynek valóban 
irányvonala, követhető fejlődési 
szintjei vannak. Ami igazi (T)REND
-et szab. 

Nos, trendi-e az egyház, a hitélet, 
a keresztyén életvitel? 

Igen, ha észrevesszük benne a 
személyre szabott üzenetet, tartal-
mat, amely nem uniformizál, nem-
csak egy „tégla a falban” létet kínál, 
hanem kibontja mindenki előtt a sa-
ját életutat, mely célba vezet. 
 

●    PÉTER ISTVÁN 
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● Irodalom 

profanus nép, magas szemöldökkel 
körültekint, s a lenézett vidéki tapso-
ló elszégyenli magát, és elsompo-
lyodik. 

Per tu van minden újabbkori 
celebritással; bejáratos a legelőke-
lőbb hivatalos uraságokhoz; azokhoz 
ebédre is el szokott járni. 

Fiatalabbkori ismerőseit valódi 
protektori minákkal szokta fogadni. 
A poétákat a Pilvaxból csak úgy kö-
szönti, hogy „szervusz”. Tudva van 
előtte, hogy sok ember van, aki ki 
nem állhatja; azokkal, ha találkozik 
az utcán, azon veszik észre magukat, 
hogy kezet szorított velük, s hogylé-
tükről tudakozódik.  S nem akad 
ember, aki azt mondaná: „S mi köze 
az úrnak az én hogylétemhez?” 

Ellenkezőleg, mindig akad elég 
nagy kísérete a hangadó egyéniség-
nek, egy csoport fiatalember, aki 
fiatalsága öntudatában megnyugszik 

abban, hogy ő még ráér karaktert 
kifejteni; mindig kész mulatók, kik 
azt tartják, hogy csak fidélis cimbora 
legyen valaki, aztán a nyilvános jel-
lemével ne sokat törődjék az ember; 
korán-vén töpörödött zsenik, akik 
fiatalságuk ábrándjait botlásoknak 
beismerve, most már felcsaptak hi-
degvérű kozmopolitáknak; és végre 
egy sereg léha ember, aki sohasem 
szokott a maga fejével gondolkozni, 
hanem felveszi a divatot, úgy, ahogy 
készen kapja a boltban. 

Azért természetesen vannak még 
emberek, akik az utcán kapós divatot 
nem hordják; akik megmaradtak 
amellett, amit egyszer szépnek, jó-
nak hittek; csakhogy azok félrevo-
nultak odúikba, otthon ülnek, na-
gyon válogatják a magukhoz hason-
lókat, s nemigen adnak életjelt azo-
kon kívül. 

Ezek persze a baglyok. 

Akik nem akarják átlátni, hogy a 
világ változik, mert annak szükség-
képpen változnia kell; hogy az em-
bernek új ruhát felvenni nem 
aposztázia, hanem csak mutare 
consilium in melius, hogy ami teg-
napelőtt okos volt, az ma már bo-
lond, s ami ma képtelenség, az hol-
nap egészen helyes lesz. – Ilyen ba-
goly volt Lávay Béla is. 

Mint ügyvéd, eljárt hivatalos te-
endőiben, beszélt mindazokkal, 
akikkel kénytelen volt beszélni, ha-
nem éppen csak annyi szót, ameny-
nyit múlhatatlan szükséges volt el-
mondani, s csak akkor kezdett el 
valóban élni, mikor hazajutott szűk 
családi körébe, melyet anyja, neje és 
gyermeke alkotott, s melyet néha 
Melchior szaporított jelenlétével. 

Itthon viselte aztán mindenki a 
régi embert (....)  
 

Felkapaszkodó. Adorjáni László grafikája 
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  Szolgálat ● 

A kibédi gyülekezet nőszövetsé-
ge 2015-ben alakult, amelynek el-
nökségét 2017 januárjában választot-
tuk meg, Tatár Anna szolokmai lel-
késznő vezetésével. Alkalmaink ké-
ső ősztől kora tavaszig vannak, min-
den második vasárnap délután. Eze-
ken a délutánokon a Nők a Bibliában 
című könyv alapján sorra vesszük a 
női személyeket és történeteiket, 
példát hozva a saját életünkből. 

Az elmúlt években rendszeresen 
részt vettünk minden nőszövetségi 
alkalmon, kisebb-nagyobb létszám-
mal. A naptári évet az Ökumenikus 
Női Világimanap nyitja meg március 
első péntekén. Minden egyes világ-
imanapon való részvétel különleges 
alkalom a jelenlévők számára, mert 
egy újabb ország ismeretével gazda-
godnak. Idén mi voltunk ennek az 
eseménynek a házigazdái. A nap 
mottója: „Mindaz, amit Isten alko-
tott, nagyon jó” (1Móz. 1:31) Az 
alkalmat Máthé Farkas Éva madarasi
-feketei lelkésznő nyitotta meg, 
azután a házigazdák köszöntése 

következett. Gállné Szabó Tünde 
várhegyi lelkésznő „Értékes család” 
címmel tartott sokatmondó és tartal-
mas előadást a mai családmintákról. 
Ezt követően szeretetvendégséget 
tartottunk a gyülekezet tanácstermé-
ben. Egy rövid szünet után Baczoni 
Szilárdka szovátai-szakadáti lelkész-
nő Surinamét mutatta be fényképek-
kel együtt, majd a világimanapi 
ökumenikus istentisztelettel zártuk a 
közös együttlétet. A nőszövetségi 
találkozón résztvettek a Kis-Küküllő
-mente és Sóvidék gyülekezeteinek 
képviselői: Makfalva, Hármasfalu, 
Szováta, Parajd, Alsósófalva, 
Szolokma, Erdőszentgyörgy, Kibéd, 
szám szerint 90 személy. 

Nem hiányoztunk az egyházme-
gyei hétvégi csendesnapról sem, 
amelyet a Küküllői Református Egy-
házmegye Nőszövetsége szervez 
asszonyainknak, minden év júniusá-
ban Hármasfaluban. A részt vevő 
nők lelkileg feltöltődve térnek haza, 
újabb erőt kapva a további munkál-
kodáshoz. 

A kibédi nőszövetség számára 
nem teljes a nyár a bonyhai kastély-
nap nélkül. A tavaly a reformáció 
volt a megszervezett események kö-
zéppontjában, így Bonyhán is ezzel 
kapcsolatos előadásokat hallhattak 
az ott lévő asszonyok. 

Advent előtt közösen készít a 
nőszövetség az ifjúsággal adventi 
koszorúkat a templomba, az Úr asz-
talára, a tanácsterembe és asztaldí-
szeket saját részre. 

A gyülekezetünkben számos 
olyan esemény zajlik minden évben 
(kórustalálkozók, vakációs gyerek-
bibliahetek, presbiteri találkozók, 
ifjúsági istentiszteletek stb.), amelyet 
szeretetvendégséggel zárunk. Ezek 
az agapék a nőszövetség segítségé-
vel valósulnak meg. Tavaly tavasz-
szal lelkipásztorunk és nőszövetségi 
elnökünk meglátogatta a Marosvá-
sárhelyi Állami Öregotthont, Isten 
igéjével és asszonyaink süteményé-
vel ajándékozták meg az ott lakókat. 
Karácsony közeledtével a helybéli 
időseket, özvegyeket, betegeket és 
mozgássérülteket látogattuk meg. 
 

●    PRÁZSMÁRI KRISZTINA  
nőszövetségi titkár 

Márták és Máriák 
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● Interjú 

Márton Krisztina könyvresta-
urátorként dolgozik a Teleki 
Tékában és ez – mondja – 
összefügg azzal, ahogyan a 
dolgokat látja. Korábban a 
marosvásárhelyi Művészeti 
Líceumban ruhatervezői sza-
kon végzett, majd az egyete-
men már restaurálást tanult. 
Ezek mind meghatározták 
szakmai pályáját, önazonossá-
gában, saját bevallása szerint, 
a legfontosabb mégis az, hogy 
három gyerek édesanyja, hi-
szen erre vágyott gyerekkora 
óta. Interjúnk témáját tekint-
ve pedig fontos, hogy egyik 
szervezője a Korokat idéző 
divatbemutatók sorozatnak. 
 

– Hogy került ez be az életébe?       
– Annak ellenére, hogy restaurá-

tori szakot végeztem az egyetemen, 

az alkotási vágy megmaradt bennem, 
ugyanúgy, mint az érdeklődés. Így 
aztán, amikor a Kulturális Központ 
meghirdette a Barokk évet a 
Toldalagi palota kapcsán, akkor né-
hány osztálytárssal, baráttal úgy 
gondoltuk, a barokk annyira repre-
zentatív kosztümtörténeti szempont-
ból, hogy kár lenne nem megmutatni 
belőle valamit a közönségnek. Vi-
szont egyrészt azért, mert nagy 
anyagigénye volna, meg kis alkotók-
ként, a mai időkeretek közt a korabe-
li technikákat sem tudtuk volna rep-
rodukálni, másrészt meg azért, hogy 
a hétköznapokba csempésszünk va-
lamit a régi elemekből, úgy gondol-
tuk, nem a korhű ruhákat ismertetjük 
meg, hanem átértelmezve, újrafogal-
mazva mutatjuk meg az érdeklődők-
nek. Aztán láttuk, hogy ez tetszett a 
közönségnek és úgy gondoltuk, ér-
dekes lenne évről évre egy-egy 
újabb korszakot bemutatni, így vált 
sorozattá. Mindvégig cél maradt, 
hogy értékeket továbbítsunk, és ezt a 
hétköznapok részévé tudjuk tenni, de 

fontos, hogy az eseményeknek kö-
zösségformáló jellege is van, mivel a 
tervezők ilyenkor csoportosan dol-
goznak, és közösen mutatkoznak be. 
 

– Hogyan tud egy ruha, vagy 
egy bemutató értéket közvetíteni? 

– Többféleképpen. A divatnak 
vannak jó hullámai, jó iránymutató 
is tud lenni, az is tud értéket képvi-
selni, tehát egy alkotó valóban tudja 
az üzenetét ruhák által közvetíteni. 
Viszont fontos az, hogy az emberek 
hogyan viszonyulnak a divathoz, 
mert amikor valaki nagyon elfogul-
tan akarja követni a divatot, az már 
kevésbé építő. Én is válogatok a di-
vat nekem tetsző elemeiből, de nem 
követem tudatosan, és hogyha felké-
résre készítek valamit, azt az illető 
egyéniségéhez igazítom. Abból in-
dulunk ki, amit ő kér, majd hozzá-
igazítom a saját ötletemet, hogy 
érezze jól magát benne, és őt képvi-
selje. És hogy mindez hogyan köz-
vetít értékeket? Például, aki nem 
követi a divatot, hanem csakis a 
funkcionalitását nézi a ruhának, már 
az is üzen tulajdonképpen, azt a né-
zetét közli ezáltal, hogy neki a gya-
korlatiasság a fontos, nem ad min-

Mértéktartás és alázat 
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denféle hóbortokra. Ha például ha-
gyományos elemeket tartalmazó ru-
hát választunk, akkor kifejezzük azt, 
hogy számunkra fontos a hagyo-
mányőrzés, és ugyanígy lehetne az-
tán tovább sorolni. A ruha fazonjá-
val, az anyagválasztással, vagy akár 
a márkával is. Hiszen a márka az 
abból épül ki, hogy van egy érték-
rendje, amit képvisel, és amellett 
minőséget is biztosít, bár csak a már-
ka kedvéért választani anélkül, hogy 
összhangban lenne önmagunkkal, 
szintén nem jó, hacsak nem humani-
tárius vagy támogatási céllal tesszük.  
 

– A szépség nem egy mérhető, 
pontosan körülhatárolható dolog. 
Hogyan tud egy ruhatervező úgy 
szépet és értékeset teremteni, ha 
igazodnia kell a megrendelő ízlésé-
hez? 

– Valóban a szépség relatív, és a 
tervező is szubjektíven éli meg, bár 
lehet, hogy van, aki el tud vonatkoz-
tatni a tervezés szintjén a saját ízlé-

sétől, hogy ne az befolyásolja, és tud 
alkalmazkodni a megrendelő elkép-
zeléseihez vagy a kívánságához és 
ilyenkor esztétikai alapon alkothat 
szépet. Ebben az esetben más szem-
pontok érvényesülnek, például az 
egyensúly, az arányok, az összhang. 
Ezek pedig ízléstől függetlenül szép-
pé tudnak tenni egy alkotást, hiszen 
ez nem csak a ruhákra igaz. 
 

– Mekkora tere van az egyéni 
ízlésnek a divat mellett? 

– Régebben talán kevésbé, de ma 
már bármivel tudunk divatosak len-
ni. Ma már tényleg ízlése szerint 
választhat az ember a sokféle irány-
zatból, és könnyen megtalálhatja a 
magának tetszőt úgy, hogy közben 
divatos.  A régi időkben nem válta-
koztak olyan sűrűn az irányzatok, 
mint manapság, de tulajdonképpen 
már azokban az időkben is meghatá-
rozó volt a helyi sajátosság is. Tehát 
amellett, hogy voltak a nagy átfogó 
jegyek, amelyeket követtek, tulaj-
donképpen az angol barokk vagy a 
spanyol, az olasz vagy a német min-
dig elkülönült bizonyos mértékben. 
Persze a magyar is. Nagyon érdekes 
látni azt, ahogyan a ma is népi je-
gyekként emlegetett stílusjegyek 
mennyire megtalálhatóak akár a ba-
rokk öltözetben is. Ezek mindig be 
tudtak illeszkedni, és emellett az e-
gyéni ízlésnek is mindig volt helye: 
lehetett nagyon pompázatosan meg-
élni a barokkot, vagy lehetett azt 
egyszerűbben. 
 

– Sokan a legszebb ruhájukat a 
templomba veszik fel, és ez meg-
határozza, hogy milyen lehet az 
ünnepi ruhánk. Nagyon sok min-
dent fel lehet ma már venni az ut-
cára, de a templomba talán még-
sem. Milyen szempontok alapján 
dönthetünk ebben a kérdésben? 

– Többnyire íratlan szabályok 
adnak választ erre a kérdésre. A ne-
veltetésünk segít, és belülről is jön 
egyfajta alázat és tisztelet abban, aki 
rendszeresen, odatartozásból és is-
tenkeresésből jár templomba. A tisz-
telettudás, az alázat és a mértéktartás 
azok, amelyek engem legalábbis 
irányítanak és irányítanának, hogyha 

egy ilyen ruhát terveznék. Volt rá 
példa, hogy a keresztelőre, a kereszt-
gyerekünknek ruhát varrtam és ak-
kor is az egyszerűség vezérelt, pél-
dául az anyagválasztásban, úgy hogy 
legyen szép és ünnepélyes, de mégis 
legyen benne valami, ami nem a vi-
lágira irányítja a figyelmet. 
 

– Mennyire érdemes ragasz-
kodni a hagyományos ruhadarab-
okhoz? Ugye tudjuk, hogy ma is 
van, aki ünnepnapon népviselet-
ben megy templomba, de nem szá-
mít kirívónak az sem, ha hétköz-
napi viseletben köszön vissza a 
népies elem. 

– Örömmel veszem észre, hogy a 
hétköznapok részévé teszik egyre 
többen a népviselet különböző ele-
meit. A teljes népviseletet nem na-
gyon lehetne és talán nem is volna 
üdvös, mert már nem olyan az élet-
módunk, meg régebb is igazából 
megvolt az ünnepi és a hétköznapi. 
Ez utóbbit most is könnyebben be 
lehetne illeszteni, az ünnepi bő ujjat 
viszont már nehezen tudom bizo-
nyos élethelyzetekben elképzelni. 
De jólesik látni azt, hogy a népies 
stílusjegyekre önként születik meg 
az igény, felfigyeltek a szépségére, 
és ezt sokan maguktól teszik a hét-
köznap részévé. Tervezők is vannak, 
akik ezt nagyon szépen, ízlésesen, 
ötletesen tudják kombinálni. Ez any-
nyira szép és gazdag formavilág, 
hogy bárki találhat stílusához illőt 
benne, tehát a nagyon minimalista is, 
aki mondjuk a funkcionalitásra fi-
gyel jobban. És ha időnként változ-
nak is a hangsúlyok, akinek az érték-
rendjéhez hozzátartozik a hagyo-
mányőrzés, az mindig megtalálja azt 
az elemet, amit be tud építeni úgy, 
hogy mégis divatos maradjon. Tehát 
ilyen értelemben sosem tud divatja-
múlt lenni, ahogyan a népies öltözet 
is bizonyos mértékben mindig alkal-
mazkodott az idők során a korok 
divatjához. Vagyis ebben egyes ele-
meket mindig is változtathattak a kor 
szerint, illetve az egyéni ízlés szerint 
is, de a legfontosabb az, hogy jelen 
volt, és mindig megmaradt. 
 

● KORONDI KINGA 
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Kis Lukács Éva Kalotasze-
gen, Magyarkapuson és Ko-
lozsváron él, illetve dolgozik. 
Pszichológiát végzett, amit a 
jelenlegi munkájában jól fel 
tud használni, ugyanis saját 
meghatározása szerint hímző, 
ruhakészítő, -értékesítő, és 
nagyon sok emberrel van 
kapcsolatban. Az övé a Ko-
lozsváron működő Éva 
Klasszika üzlet és az ehhez 
kapcsolódó vállalkozás. Őt 
kérdeztük a hagyományos ér-
tékeket felhasználó ruhákról. 
 

– Hogyan indult a vállalkozás? 
– Már gyerekkoromban is nagyon 

sokat hímeztem, itt nálunk varrásnak 
mondják, és amikor felnőttem, úgy 
éreztem, hogy többet nem is akarom 
látni a hímzést, nem szeretnék ezzel 
foglalkozni, ezért más szakmát vá-
lasztottam. Közben édesanyám meg-
kapta a népi iparművész címet, amit 
Magyarországon lehet megszerezni. 
Ő terítőkre meg párnákra készített 
hímzéseket, de egy idő után már 
nem tudott foglalkozni ezzel. Akkor 
merült fel, hogy átvegyem tőle. 
Mondtam, olyan formában semmi-
képpen, de gondolkodom, hogy eset-
leg próbáljuk meg, hátha modern 
ruhákra alkalmazhatnám. Addigra 
már beláttam, hogy engem is érde-
kelne a hagyományőrzés, és divatos-
sá is kezdett válni. Végül készítet-
tem pár blúzt meg ruhát, és nekem is 
nagyon tetszett, meg a barátaimnak 
is, és elvittem ezeket egy vásárba. 
Az volt a cél, hogy felmérjem, hogy 
tetszik ez az embereknek, vagy sem, 
szabad ezzel foglalkozni, vagy nem. 
Amint kiderült, hogy sikeres lehet, 
lassanként hozzáfogtunk, eleinte 
kevesebbet, később már egyre töb-
bet. Ennek azért is örültem nagyon, 

mert a helyi asszonyoknak munkát 
tudtunk adni, és ma már a vállalko-
zás 10-12 embernek jelent megélhe-
tést. Jelenleg van egy kolozsvári 
központi üzletünk, és természetesen 
járok Magyarországon kiállításokra 
meg – ha meghívnak – konferenci-
ákra is. Most azt tervezzük, hogy 
nyitunk egy üzletet Budapesten, 
mert jelenleg ott Mesterportán, a 
hagyományok háza mellett forgal-
mazzuk a termékeinket.  
 

– Mit gondol a hagyományőrző 
és a modern ruhák ötvözéséről? 
Ugye, az nem kérdés, hogy a szem-
nek tetszetős, meg hát öltöztet is, 
de az esztétikai értékén túl hordoz
- e más értéket? 

– Mindenképpen ezeknek a ru-
háknak üzenete van, mindig ezt 
mondom a vásárlóknak is. Fontos az 
írásosnak, a hagyománynak a to-
vábbadása, és nem csak a tovább-
adása, hanem a megtanítása, mert 
vannak emberek, akik nem is hallot-
tak az írásosról. Sokan nem tudják, 
hogy a magyarságtudatunknak ezek 
az értékek is részei. Meg hát az is 
fontos, hogy ne vesszen el a kalota-
szegi hímzés. 
 

– Kétségtelen, hogy Magyaror-
szágon ezt értik, hogy miért fon-
tos, de itt, a román anyanyelvű 
vásárlók körében mennyire tud 
teret hódítani? Mennyire lehet 
sikeres egy ilyen termék? 

– Van, aki megvásárolja és nem 
érdekli, hogy magyar motívumok 
vannak rajta. Mert azt mindenki tud-
ja, hogy ezek magyar minták, de azt 

mondják, hogy nem számít, ők sze-
retik, jól néz ki, és megveszik. Má-
sok azt mondják, hogy igen, nagyon 
szép, de nem akarok magyar motívu-
mokat hordani. Volt, aki megmondta 
őszintén, hogy bár szépnek találja, 
nem hordaná, mert nem szeretné 
reklámozni a magyar kultúrát, de 
ennek ellenére azt is mondta, hogy 
örül, hogy ezzel foglalkozunk, és 
sok sikert kívánt. Mindenesetre már 
készítünk romános hímzésűeket. 
Ezek is kalotaszegiek, úgy nevez-
zük, hogy vágottas. Tulajdonképpen 
ezek magyar minták, de mivel ezt 
románok is varrták, így magukénak 
érzik. Eleinte a mi őseink hímezték, 
de amikor beköltöztek a románok, 
megtanulták, és mai napig is ezt 
varrják. Én meg ezt tudomásul ve-
szem és vágottast varratok a magyar 
asszonyokkal és ezt már jobban 
megveszik. 
 

– Ez ugye egy ünnepi ruha, al-
kalmas arra, hogy a templomba 
felvegye valaki? Mennyiben illesz-
kedik ez a hagyományőrzésbe, 
vagy a hagyományt megjelenítő, 
nem biztos, hogy formájában is 
hagyományőrző?  

– Érdekes, hogy nagyon sok tisz-
teletes asszony és értelmiségi is vá-
sárolja. Ők azt mondják, hogy a 

Magyarságtudatunk részei  
az ősi motívumok 

Fontos az írásosnak, a ha-
gyománynak a továbbadása 
és nem csak a továbbadása, 
hanem a megtanítása... 
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La vita e bella 

templomba való, mivel megtisztel-
jük a kultúránkat ezáltal. Szerintem, 
ha viseljük a hagyományos viseletet, 
akkor ugyanúgy ezt is hordhatjuk.  

 
– Mi a tanácsa tehát, mit hord-

hatunk a templomba, mi az, amit 
illik felvenni, mi az, amit nem? 

– Mi mindig odafigyelünk, hogy 
a ruháink klasszikus vonalúak legye-
nek. Tehát nem készítünk túl mo-
dern modelleket, hogy azt ne lehes-
sen felvenni a templomba, és ez egy 
szempont nálunk. Nem is tudom, 
hogyan illene egy túl kivágott ruha a 
templomba, nem? Ugyanakkor, ha 
egy nagyon modern vonalú ruhára 
tennénk a motívumainkat, akkor le-
het, hogy nem a díszítésre figyelné-
nek. Mi tehát odafigyelünk arra, 
hogy ne legyen sem túl kihívó, sem 
túldíszített. 

●    KORONDI KINGA 

 
Egy ismerősöm mesélte az alábbi történetet. A minap állok a marosvásárhelyi Városháza előtti lámpás átjáró-
nál. Megáll mellettem egy rokolyás asszony. 
 – Meleg van! – szemem sarkából látom, hogy engem szólít, ezért ráhagyom: 
 – Egész télen vártuk, hogy az legyen… – mondom foghegyről, merthogy az ember nincs felkészülve arra, 
hogy a zöldre várva idegenekkel társalkodásba kezdjen. Megtörli a homlokát, sóhajt. Érzem, hogy folytatni 
akarja, merthogy vannak emberek, akikből nem kopott ki annak tudata, hogy az ember társas lény, és volta-
képpen a társadalom működése is azon múlik, hogy mennyire intenzív ennek megélése. De én továbbra sem 
érzem magamban ebben a szituációban a késztetést, hogy a hátralevő egy percben beszélgessek, merthogy 
mit is mondhatnánk egymásnak, két ennyire idegen ember.  
– Nincs melege a nagy szakálla alatt? – most már döbbent érdeklődéssel fordulok a szélesen, de érezhető ked-
vességgel mosolygó, kortalan rokolyás asszony felé, majd számomra is érthetetlen pironkodással elegyedett 
zavartsággal elnevetem magam. 
 – Nincs… – mert abban a pillanatban nem volt ihletettebb válaszom. Az asszony jól látható győzelmi mo-
sollyal, mint akinek sikerült közönyömet megtörni, folytatja: 
 – Vágja le a szakállát! Meleg van..., meg miért takarja az arcát, hiszen maga egy szép ember! – erre még az 
előbbi tőmondatra sem futotta, zavarom fokozódott, és csak a zöldre váltó lámpa mentett meg. Alig egy szé-
gyenkező mosolyra futotta, mert ennyivel mégiscsak adósnak éreztem magam, de nekilendültem, hogy sietve 
megmeneküljek ebből a kínos helyzetből, csak úgy beidegződésből, mint aki nincs szokva a váratlannal. 
 – Menjen, s vigyázzon magára!  
Elindultam, de magamban megálltam, mert erre késztetett. Arra gondoltam, hogy talán ez a rokolyás világ, 
hogy is mondjam, lélekbarátabb. Elképzeltem, milyen lenne, ha az átjárónál zöldre várakozva, azt a kevés 
időt arra használnánk, hogy egymásra nézzünk, s odasúgjuk egymásnak: szép ember vagy. Ez azért mégis-
csak többet ér, mint amikor a végeérhetetlen szelfik és portrék alá, itt a Facebookon, kétségtelenül merő jóin-
dulatból odapötyögjük: szép vagy, szépek vagytok. És így talán bennünk is tudatosulna, hogy az élet szép.  
                     K2 
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„Mi fontosabb, a külső kép, amit 
látunk, vagy a belső kép, amit a mű 
ébreszt bennünk?” (Ferkai András) 
 

A divatok és trendek olyan társa-
dalmi jelenségek, amelyek az emberi 
kultúra részét képezik, önmagunk 
megmutatásának, önkifejezésünknek 
változatos eszközei. Változatos, mert 
megnyilvánulhat az öltözködésünk-
ben, beszédstílusunkban és egész 
viselkedésünkben. A divat és a trend 
jelentése hasonló. A divat általában 
az öltözködés és a megjelenés aktuá-
lis és megjósolható szabályait befo-
lyásolja, a trendek inkább az általá-
nosabb, az élet egyéb területeire 
(utazás, szórakozás, vásárlás) van-
nak hatással. 

Ugyanakkor a trendek beleszól-
nak a munkaválasztásunkba is, mivel 
vannak trendi szakmák és újabban 
trendi pozíciók, mint például egy 
menedzser pozíció. A menedzser 
lehet például titkárnő (asszisztens 
menedzser), a személyzetis (humán 
erőforrás menedzser), s végül igazi 
főnök (top menedzser). Hangzatos, 
de különböző cégeknél teljesen mást 
takar és a hagyományos hivatások 
választását hátráltatja. A trend nagy-
mértékben a szabadidőtöltésünkbe is 
beleszól. Mindenki kirándulni megy 
hétvégeken, koncertekre járunk gye-
rekekkel, de lassan kimegy a divat-
ból az egymásra figyelés, az otthoni 
„unalmas” pihenésünk, amely elen-
gedhetetlen lenne a következő hétre 
való feltöltődéshez. Kiment a divat-
ból az igazi pihenés, gyerekeink nem 
tudnak unatkozni, folyton az újdon-
ságokat hajszolják, ami tulajdonkép-
pen mentálisan ingereli és fárasztja 
őket.  

De vajon mi lehet a hajtóműve az 
egész trendi motornak? 
     Az aktuális trendek követését 
ösztönözheti a felsőbb társadalmi 
osztályokhoz való tartozás iránti 
igény, de általánosságban véve je-
lentheti bármilyen számunkra vonzó 
társadalmi csoporthoz való tartozás 
igényének megnyilvánulását.  

Bizonyos öltözködési és viselkedési 
etikett követése történhet tiszteletből 
egy intézmény vagy kultúra hagyo-
mányai iránt.  Ugyanakkor a divat az 
emberek újdonság iránti vágyának 
egyik legnyilvánvalóbb kifejeződé-
se. Ezek a nagyon gyorsan változó 
öltözködési, zenei, szabadidőtöltési 
divatok felszínes kultúrákat és szub-
kultúrákat hirdetnek. 

A divat a kultúránk része és önki-
fejezésünk egyik igen fontos eszkö-
ze. Öltözködésünk, szokásaink, ha-
gyományaink egyéniségünket tükrö-
zik. A hagyományok segítenek az 
egészséges önkifejezésben, a kultu-

rális identitásunk fejlesztésében és a 
helyes értékrendek megtartásában.  

Jelen társadalmi helyzetünk vá-
lasztás elé állít, mennyit őrzünk meg 
hagyományainkból, és mennyire 
követjük a divatot. Ilyen választások 
a kulturális tevékenységek területén 
jelentek meg, színházba, előadásokra 
járok, vagy inkább tévésorozatokat 
követek és trendi zenét hallgatok, 
mert most ez a divat. Ugyanakkor 

kirándulni és gyerekzsúrokra járunk 
vasárnaponként, vagy megtanítjuk 
gyerekeinket vallásórára és temp-
lomba járni. 

A divat segítségével kifejezzük 
önmagunkat, de egy fordított folya-
mat is elindul, a nem megfelelő di-
vatos szokások rögzülnek, és egyéni-
ségünket is átformálják. A külső di-
vatok követése belső átalakulások-
hoz vezetnek, amelyek a fiatalok 
egész életútját befolyásolhatják. 
Szülőként igen nagy felelősségünk a 
divatok követésének, beszippantó 
hálójának a tudatosítása. Egyszerűb-
bek és kényelmesebbek egyes mai 
szokások, mint például a vasárnapi 
tévézés, számítógépes pihenés, mint 
a tartalmas Istenre figyelés. 

A mai tömeges divatszokások és 
időtöltések az egyéniség egyediségét 
törlik el, egyre inkább próbálunk 
trendeknek megfelelni, és ezáltal 
befolyásolhatóbbá és kiszolgáltatot-
tabbá válunk a kereskedelmi és gaz-
dasági hatásoknak. Ilyen hatást értek 
el a nagy bevásárlóközpontok, 
ugyanis újabban ez a trend, hétvégén 
gyerekestől bevásárlóközpontokba 
menni és teli kosárral kijönni. Ha 
átvizsgáljuk tüzetesen, a kosár tartal-
mának több mint felére nincs is 
szükségünk. 

Külső trend vagy belső átlényegülés 

...mennyit őrzünk meg ha-
gyományainkból, és meny-
nyire követjük a divatot 
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A korszellem úgy hat, hogy azt, „ami van”, természetes állapotnak tünteti fel. A mai korszellemnek az 
a sajátossága, hogy néhány soha nem igazolt tételt úgy állít be, mint valamiféle megingathatatlan, 
„örök”igazságot, s amely egyetemesnek beállított igazságok szembemennek a keresztyén valóságértel-
mezés alapvető tételeivel. Ilyen bevett hiedelem például, hogy a történelem „halad”, s eme haladásnak 
az az alapja, hogy az ember voltaképpen jó, csak eddigi társadalmi körülményei útját állták a jó kibonta-
kozásának. Nosza hát, le kell bontani a régi korlátokat, erkölcsi hagyományokat, beágyazottságokat, 
közösségi normákat, s megnyílik a tér az emberben lévő egyetemes jó kiteljesedésére. Ilyen bevett hie-
delem az is, hogy múlt és modernitás szemben áll egymással, s ezért aki „mai” akar lenni, annak szük-
ségszerűen hátat kell fordítania minden szokás- és hagyományszerűségnek. A mai korszellem messze 
nem diktatúraként hat, hanem egyenesen divatként, magától értetődőnek beállított normaként, amely-
hez való alkalmazkodás egyenesen a mindenkori „modernitás” kritériuma… A korszellem nyomása 
olyan erős magára az egyházra is, hogy rendszeresen felvetődik az a gondolat, hogy a templomos ke-
resztyének millióinak elvesztését a korszellemhez való igazodással kellene ellensúlyozni. Mondani sem 
kell, a hívek „visszacsábításának” ezernyi módszere látott napvilágot, kevés eredménnyel, sőt a keresz-
tyénség üzenetének „hozzáigazítása” a korszellem világképéhez a teológiai gondolkodás súlyos leegy-
szerűsítésével is járt, s lett az egyházból a „világ megjavításának” intézményes eszköze, afféle vallásilag 
ízesített jótékonysági egyesület, amely együtt halad a korral.           
               Köntös László: A korszellem diktatúrája (részlet)  

Ami az öltözködést illeti, a divat-
tal lépést tartunk, hagyományainkkal 
egyre inkább szakítunk. Ilyen példá-
ul a fekete gyászruhák viselete, ma 
már nagyon kevesen gyászolnak, 
elavultnak tartják, de a gyászruhának 
is megvan a pszichológiai jelentősé-
ge, elősegítette a gyászfolyamat 
egészséges megvalósulását. Ma már 
a gyászon is próbálunk minél hama-
rabb túljutni, azonban a fel nem dol-
gozott veszteség nem tűnik el magá-
tól, hanem különböző érzelmi és 
fizikai válságok formájában üti fel 
újra a fejét. 
„Ezt kell még megtanulni, hogy ne 
essetek csapdájába semmiféle kísér-
tésnek, se jónak, se rossznak, min-
dent önszántatokból cselekedjetek, 
ekkor szabadok lesztek.” (Carl Gus-
tav Jung) 

A divat kapcsán az jut mindenki-
nek eszébe, hogy követni kell. A 

divat követése pedig nem mindig, 
egy már meglévő, létező, minőségi 
és bevált dolognak a képviselését, 
viselését, hordását jelenti. A divat 
nem mindig valami jó, valami minő-
ségi, valami új, valami rendhagyó, 
mert a média és internet sokszor ter-
jeszt káros és nem megfelelő model-
leket. Káros trendek közé tartozik a 
fast-foodok (gyorsétkezdék) látoga-
tása, a sok cukrozott üdítők és édes-
ségek fogyasztása. 

Ugyanakkor számos olyan káros, 
illetve „antikulturális" tendencia ta-
pasztalható, mint a tévésorozatok 
követése, közösségi oldalak böngé-
szése, ami háttérbe szorított olyan 
egészséges szokásokat, mint az olva-
sás, sétálás, színház és nem utolsó-
sorban templomlátogatás. 

Azonban napjainkban is a divat 
és a trend követése, vagy az ezeknek 
való ellenállás, rányomja bélyegét a 

fiatalok és gyerekek személyiségfej-
lődésére és a mások által való meg-
ítéltetésükre. Nagy kérdés a mai di-
gitalizált társadalomban, hogy mikor 
teszünk jót gyerekünknek, ha trendi 
vagy ha antitrendi értékeket közvetí-
tünk feléjük. Szülőként elsősorban 
ismernünk kell az aktuális divat és 
trend tendenciákat és hatásukat, 
majd közösen a fiatalokkal értékelni 
és fel kell mérni mindenik irányzat 
káros, vagy építő jellegű hatását.  

Valaki kitalálja, valaki elkezdi, 
valaki követi… Mindezeket a meg-
felelni akarásunk rugója mozgatja, 
divatot és trendeket utánozni csak 
egészségesen pozitív embernek érde-
mes. Divatot követni szelektíven és 
pozitív hozzáállással kell. 
 

●    PORKOLÁB  ANNAMÁRIA 



 

 

 15 

 

2018 / 2 

● Ige / Irodalom 

 A kegyelem csillagjegyében 

      
A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp 
helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében : „...és ne igazodjatok 
e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy meg-
ítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéle-
tes.” (Róm.12,2) 
 
Január  
„...a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túl-
megy ezen, az a gonosztól van.” (Mt.5,37) 
 

Február 

„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéle-
tes.” (Mt.5,48) 
 

Március 
„Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmu-
tatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. 
Bizony mondom néktek: megkapták jutalmukat.” (Mt.6,2) 
 

Április 
„Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik 
azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát 
hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti  Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt 
még kérnétek tőle.” (Mt.6,7-8) 
 

Május 
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda 
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek maga-
toknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti 
meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed 
van, ott lesz a szíved is.” (Mt.6,19-21) 
 

Június 
„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat 
szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgál-
hattok Istennek és a mammonnak.” (Mt.6,24) 
 

Július 
„...ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testete-
kért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a 
ruházatnál?” (Mt.6,25) 
 

Augusztus 
„Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda 
a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva szét-
tépjenek titeket.” (Mt.7,6) 
 

Szeptember 
„Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen 
vannak, akik azt megtalálják.” (Mt.7,14) 
 

Október 
„Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, 
de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt.7,15-
16a) 
 

November 
„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: 
Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akara-
tát.” (Mt.7,21) 
 

December 
„Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert, aki felma-
gasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztalta-
tik.” (Mt.23,11-12)  
 

Szeretnék példát venni… 
 
Szeretnék  példát  venni  Tőle, 
Aki  virágot ültet a mezőre 
S elrejti  arcát a virág mögé. 
 
Szeretnék  példát  venni  Tőle, 
Aki  viharban  száll  a  hegytetőre 
És  rejti  arcát  fergeteg-palást. 
 
Szeretnék  példát  venni  Tőle, 
Ki  a  nevét  írja  minden  fára, kőre, 
De  arcát  nem  látta  még  senkisem. 
 
Szeretnék  példát  venni  Tőle, 
Akinek  soha  sincsen  pihenője, 
S  munkája  mégis  olyan  zajtalan. 
 
Aki,  mikor  a  csend  susogni  kezd, 
S  hulló  fenyőtoboz  ver  síri  neszt, 
E  tompa,  síri  nesz  mögött  is  van. 
 
Akinek  nem  kell  sok-sok  buja  szín, 
Hogy  alkosson – és  teremtményein 
Megmutassa  végtelen  hatalmát. 
 
Kinek  a  gyér  havasi  fű,  az  árva, 
S  a  kopár-kemény  bazaltszirt  is  drága 
S  tán  drágább,  mint  a  forró  trópusok. 
 
Szeretnék  példát  venni  Tőle. 
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  Gyerekoldal ● 

József  testvéreinek irigysége Filmtekercs 

 

Elkészítés: 
 
1. Színezzük ki, majd vágjuk ki a két filmcsíkot.                                
    Ragasztószalaggal ragasszuk a második csíkot az első   
    csíkhoz. 
 
2. Vágjunk nyílást egy vécépapírhengerbe. 
     A nyílás csak néhány mm-rel legyen szélesebb 
     a „filmtekercsnél”. A hengert díszítsük matricákkal,  
     vagy színezzük ki. 
 
3. Tegyük a feltekert filmtekercset a hengerbe. 
    Húzzuk át az első képet a résen. A filmkockák  
    egymás után jelennek meg, ahogyan húzzuk ki a  
    tekercset a hengerből.        
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► Munkatársképző. Április 20-22 
között tartotta utolsó modulját a nő-
szövetség által szervezett munka-
társképző Kolozsváron. A résztve-
vőknek egy-egy megvalósítható pro-
jektet kellett megtervezniük. A meg-
valósításról remélhetőleg következő 
lapszámainkban beszámolhatunk. 
Köszönjük az előadóknak, szerve-
zőknek, házigazdáknak, hogy létre-
jöhetett ez az újabb képzés. 

► Maradj aktív. A Maradj aktív 
Gecse utcai szabadidős foglalkozás, 
a Promissio Egyesület szervezésé-
ben az első félévi kirándulásán 
Nagybánya– Koltó– Nagykároly– 
Tasnád nevezetességeit látogatta 
meg június 8-9-én. Nagybányán Dá-
vid Lajos művelődés szervező mu-
tatta be a város műemlékeit, a képtá-
rat. Majd Koltót kereste fel az 55 fős 
csapat. Petőfi Sándor és Szendrey 
Júlia mézesheteinek helyszínén, az 
eseményhez kapcsolódó történeteket 
hallgattunk és kiállítást tekintettünk 
meg. Másnap Nagykárolyban a fris-
sen felújított Károlyi kastélyt tekin-
tettük meg, és még a tasnádi termál-
víz kipróbálására is maradt idő. 

► Közép-erdélyi régiós konferen-
cia. A Közép-erdélyi régió nőszö-

vetségi konferenciájának a Maros 
Mezőségi Egyházmegyéhez tartozó 
Nagysármás volt a házigazdája 
2018. június 16-án. Kovács-Szabadi 
Tünde mezőörményesi lelkésznő 
igehirdetése után köszöntések követ-
keztek. A helyi dalárda és ifjúság 
zenés köszöntőjét egy, a Nagy-
sármás múltját és jelenét bemutató 
vetítés, illetve Lengyelné dr. Püsök 
Sarolta, egyetemi adjunktus előadá-
sa követte. Az alkalmat szeretetven-
dégség zárta. 
  

► Székelyföldi régiós konferencia. 
2018. június 9-én volt Erdővidéken, 
a baróti református templombana 
tartották Székelyföldi Nőszövetségi 
Régiós Konferenciát. Öt egyházme-
gye (udvarhelyi, sepsi, kézdi-orbai, 
brassói és erdővidéki) több mint 400 
asszonya jött el erre az alkalomra. A 
rendezvény első mozzanata az egy-
házmegyék nőszövetségi zászlóinak 
az ünnepélyes bevonulása volt, majd 
a konferencia emlékére készített 
szalagok feltűzése következett. A 
nyitó istentiszteleten igét hirdetett 
Molnár Helén sajószentandrási lelki-
pásztor, az Erdélyi Református Egy-
házkerület Nőszövetségének alelnö-
ke. Az idei év témája a szabadság, 
választott igéje: „Ahol az Úrnak 
Lelke ott a szabadság.” (2Kor.3,17.) 
Erről hallottunk igehirdetést, s en-
nek jegyében szóltak a köszöntések 
is. Tóth Anna kálnoki lelkipásztor, a 
székelyföldi régió Nőszövetségének 
elnöke, Berszán István középajtai 
lelkipásztor, az Erdővidéki Refor-
mátus Egyházmegye esperese, Bíró 
Béla, az Erdővidéki Református 
Egyházmegye főgondnoka, valamint 
a házigazda Tordai Árpád baróti 
református lelkipásztor köszöntötték 
a megjelent asszonyokat. Számbavé-
tel után a baróti Református Egyház-
község Zathu-reczky Gyula kórusá-
nak műsora következett Aczél Zsu-
zsa kántornő vezetésével. Szünet 
után a konferencia Erdővidék, vala-
mint az Erdővidéki Református Nő-
szövetség tevékenységének bemuta-
tásával folytatódott, amelyet Farkas 
Erzsébet az Erdővidéki Református 
Nőszövetség elnöknője tartott. Majd 

résztvevők meghallgathatták, Bustya 
János lelkipásztor „Hol vagy Ádám? 
Hol vagy Éva?”című előadását. Az 
olaszteleki Harmónia kórus tette 
még ünnepélyesebbé ezt a találko-
zást. Végül zárszóként Tóth Anna, a 
székelyföldi régió elnöknője felol-
vasta Borsos Melinda az Erdélyi 
Református Nőszövetség kerületi 
elnöknőjének üzenetét a régiós kon-
ferencián megjelent asszonyokhoz. 
Az ünnepség közebéddel zárult.  

► Családi nap. Az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület Nőszövetsége 
megalakulásának 90. és az erdélyi 
vallásszabadság kihirdetésének 450. 
évfordulója jegyében zajlott az idei 
bonyhai családi nap, július 7-én. 
Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabad-
ság! – hirdette a rendezvény vezér-
igéje, amelynek hívására idén is be-
népesült Árva Bethlen Kata kastély-
kertje. Erdély minden tájáról érkez-
tek csoportok, hogy közösen élhes-
sék át az ünnepi együttlét örö-
mét. Istentisztelet után, amelyen 
Szegedi László generális direktor 
hirdette az igét, minden korosztály 
megtalálta a neki szóló programot, 
emellett pedig lehetőség volt a kas-
tély kertjében, az évszázados fák 
árnyékában beszélgetni is. 

● Hírek 
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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. 

  
Rejtvényünkbe Jézus Krisztus egyik 
drága ígéretét építettük be (János 
8 - Károli fordítás). 
 
Vízszintes:  
 
1. A beépített igevers kezdete, 12. 
Természeti jelenség, 13. Vissza: 
Tolna megyei település, Dombóvár 
közelében, 14. Sérült satu! 15. 
Vissza: hőemelkedés, 17. Régi fü-
zet, 18. Irányjelző szócska, 19. 
Utánoz, 21. Igeképző, 22. Suta 
egynemű hangzói, 23. Vissza: a 
póni is az, 25. Isten számára elkü-
lönített, 27. -val, -vel németül, 28. 
Ószövetségben a kárhozat helye 
(Zsolt. 139), 29. Mértani fogalom, 
30. Becézett Tamás, 31. Garázs 
belseje! 32. Vissza: az Éden is ez 
volt (1. Móz. 2, 15), 33. Bányavá-
ros, Erdővidék központja, 34. Gál 
Ödön, 35. Egy korty kávé! 36. 
Germán férfinév, 38. A germánium 
vegyjele, 39. Régi fegyver, 41. 
Arab uralkodó, 42. Kisebb lakó-
ház, 43. „Megterítve áll előttünk, a 
szeretet…”, 46. Sérült hajótest! 48. 
Rába menti település Szentgotthárd 
közelében.  
 
Függőleges: 
 
1. Ő akarta elvinni a bibliai özvegy 
fiait (2. Kir. 4), 2. A háziasszonyok 
fóliája is ilyen, 3. Egy cikk alma! 
4. Nincs melege, sőt …, 5. Moha-
medán pap. 6. Rómában ezeröt-
száz, 7. Becézett Enikő, 8. A mal-
mokban ebbe öntik az őrlendő ga-

bonát, 9. Szemeiket egynemű 
hangzói, 10. Karimátlan kalap! 11. 
Határozórag, 12. Az igevers foly-
tatása, 16. Az igevers befejező 
szava, 19. Vissza: lom társa, 20. 
Buzgóságos, 22. Az állatvilág sze-
retetére nevelő modern oktatási 
gyakorlat, 24. A Holttenger másik 
megnevezése: … tenger (Józsué 3), 
26. Biztató, sürgető szócska, 27. A 
középkori Spanyolországot meg-
hódító arab nép neve, 29. A száz 
négyzetméter neve, 30. Bolyai Já-
nos (1802–1860) egyik művének 
címe, 32. Vissza: ferences szerze-
tes, 33. Nyugat-erdélyi megye, 35. 

Árva Bethlen … (1700–1759), 
egyházunk hűséges patrónája, 37. 
Halk megzavarva! 39. Kőzúzó 
egynemű hangzói, 40. Zavaros dal! 
42. Ábrahám unokaöccse (1. Móz. 
12, 5), 44. Azonos mássalhangzók, 
45. Nem elvesz, hanem …, 47. Já-
ték kezdete! 
A csillaggal jelzett két kockába 
kétjegyű mássalhangzó írandó. 
 
Beküldendő: vízszintes 1, függő-
leges 12, 16. 
 

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 

● Receptek 

 

Gyömbéres-tejfölös hús  
oregánós, tepsis krumplival 
 
Hozzávalók: 60 dkg sertés- vagy csirkehús, kb. 500 g 
tejföl, Húspáchoz: 1-2 dl olívaolaj, 2 gerezd frissen pré-
selt fokhagyma, 1 tk. gyömbérpor vagy friss reszelt, fél 
tk. kurkuma, fél tk. fűszerpaprika vagy édes chilipor 
fél tk. cukor, só és bors ízlés szerint. Tepsis krumplihoz: 
olívaolaj, só, oregáno, 5-6 nagyobb krumpli. 
Elkészítése: A húst felkockázzuk, vagy csíkozzuk. A 
páchoz összekeverjük a hozzávalókat, beleforgatjuk a 
húst és kb. 1 órára betesszük a hűtőbe (akár többet is). 
A krumplit meghámozzuk, nagyobb kockákra vágjuk, 
majd 20 percet állni hagyjuk hideg vízben, hogy a kemé-
nyítő kiázzon belőle, így ropogósabbra sül. Ezután pa-
pírtörlőre szedjük, felitatjuk a nedvességet, olívaolajban 
megfuttatjuk, sózzuk és oregánót szórunk rá. Sütőpapír-
ral bélelt, pici olívaolajjal meglocsolt tepsibe tesszük, és 
ropogósra sütjük. 
Egy magasabb falú serpenyőben felforrósítjuk az 
olívaolajat és a húst a páccal együtt aranybarnára sütjük, 
majd egy tálba tesszük. A picit felmelegített tejföllel 
összeforgatjuk, és a tepsis krumplival tálaljuk. 

Meggyes serpenyős palacsinta 
 
Hozzávalók: 30 dkg meggy, 2 db tojás, 1 db tojássár-
gája, 1,5 dl tejszín, 1 dl tej, 6 dkg kristálycukor, 4,5 dkg 
liszt, 3 dkg vaj, 1 tk. vaníliakivonat, 1 csipet só, fahéjas 
porcukor a tálaláshoz 
Elkészítése: A tojásokat és a tojássárgáját kikeverjük 
a cukorral és a csipet sóval, hozzászitáljuk a lisztet, és 
csomómentesre keverjük. 
Apránként hozzáöntjük a tejet és a tejszínt, valamint a 
vaníliát, majd kézi habverővel összedolgozzuk, hogy 
sűrű palacsintatészta állagú masszát kapjunk. 
 
 

 
Kivajazunk egy olyan serpenyőt, amelynek a nyele is 
fémből van,  beleszórjuk a kimagozott meggyet, majd 
ráöntjük a sűrű masszát. 180 fokra előmelegített sütőben 
35-40 percig sütjük, amíg aranysárga nem lesz, és nem 
remeg a közepe. Langyosan fahéjas porcukorral 
megszórva tálaljuk. 

 

Epergolyók 
 
Hozzávalók: 30 dkg eper, 1 tubus sűrített tej, 20 dkg 
zabpehely (gm), kókuszreszelék. 
Elkészítése: A megmosott és lecsepegtetett epret villával 
összetörjük, majd hozzáadjuk a sűrített tejet és a zab-
pelyhet.  Összegyúrjuk, majd kb. 10-15 percre a hűtőbe 
tesszük. 
Ezután a masszából golyókat formázunk, és meghem-
pergetjük mindet kókuszreszelékben. Tálalásig hűtőben 
tartjuk. 




