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Tartalom ● 

Mindig szerettem az udvarra, 

levegőre teríteni a frissen mosott 

ruhát. Különösen szerettem télen, 

a csikorgó hidegben csonttá fa-

gyott ruha illatát. Ez az illat 

különb volt minden mostanság 

használt öblítő, ruhabalzsam 

illatánál, frissessége betöltötte az 

egész házat, amikor behoztuk a 

ruhákat. Mostanában, tömbház-

lakó lévén, a teraszra teregetek. 

Ezt tettem a télen is. Meg is fagytak a ruhák, csakhogy a 

hetekig tartó köd szagát szívták magukba, és illatuk nem 

friss, inkább kellemetlen lett. Ha addig nem tudatosult ben-

nem, most már megtapasztalhattam, mennyire szennyezett a 

levegő.  

Idén, magazinunk első lapszámában, a környezetszennye-

ződésre szeretnénk felhívni a figyelmet. A jelenségnek nagyon 

sok jelét látjuk életterünkben. Beszélünk erről, komolyan vesz-

szük a jeleket, vagy saját, önző érdekeink nem engedik, hogy 

valamit is cselekedjünk? Bustya Sándor jegyzetében ezzel a 

visszássággal próbál szembesíteni minket. Hogyan kezdődött el 

és milyen apró dolgokban nyilvánul meg, arról olvashatunk 

Fekete István és Déry Tibor írásaiban. Babos-Barabás Berta 

igei elmélkedése emlékeztet arra, hogy az ember élete még az 

Édenkertben sem volt felhőtlen, ott is feladata és felelőssége volt 

a környezete iránt. A környezetszennyezés úgy is felfogható, 

hogy az őrzés elhanyagolásának a következménye, vallja dr. 

Püsök Sarolta, a környezetvédelem protestáns etikai megköze-

lítésében. Hogyan kellene viszonyulni helyesen a teremtett világ-

hoz? Két interjúban két példát hoz az olvasó elé Korondi Kin-

ga. Beszélgetőtársai azért kezdtek el környezettudatosan élni, 

mert rájöttek arra, hogy az élet, ahogy élünk, nem fenntartha-

tó. Ha csak kis lépésekkel is, de tennünk kell valamit. Így 

cselekedett egy kerékpárokat árusító fiatalember is, mert  

Az élet szép.  

Megszokott rovataink sem hiányoznak a lapból, együtt 

olvashatjuk a bibliai igeverseket, főzhetünk és rejtvényezhe-

tünk. A gyermekekkel beszélhetünk a jelenségről. Nem sza-

badkozhatunk tehetetlenül, hogy „túl kicsi vagyok én ehhez, a 

történet nem rólam szól”. 

Én még emlékszem a frissen mosott ruha fagyos illatára. 

Még mindig a teraszra teregetek. S közben arra gondolok, 

hogy unokáink valaha megismerik-e azt az illatot? 

•   BORSOS MELINDA 
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● Igemagyarázat 

Elevenen él bennem az a pillanat, 

amikor ennek a bibliai versrészletnek 

üzenetét először igazán felfogtam. 

Egyetemi szemináriumon történt.  

Ismertem előtte is ezeket a szavakat, 

korábban többször is elolvastam, 

hiszen már az egyetemi felvételire 

betéve kellett tudni. Azonban na-

gyon sokáig elegáns hanyagsággal, 

gyermeki nemtörődömséggel, mond-

hatni felelőtlenséggel átsiklottam 

felettük, mintha ott sem lennének. 

Nem a gimnáziumi tanáraim hibája 

– (később, tanulmányaim során rá-

jöttem, hogy inkább egy nagyon 

mély kultúr- és vallástörténeti örök-

ség „felelős” azért, hogy ezeket a 

bibliai verseket egyszerűen nem vet-

tem tudomásul) –, hogy csak egyete-

mi hallgatóként szembesültem azzal, 

hogy Szentírás-értelmezésem időn-

ként gyermekien nagyvonalú. Szá-

momra a teremtéstörténet leírásában, 

azon belül ebben a versben, csak az 

volt hangsúlyos, amit Isten tett. Azaz, 

hogy Ő ültetett egy kertet, Ő elhe-

lyezte abban az embert, az ember 

pedig csak „élvezője” az isteni  

cselekvésnek. A szóban forgó felis-

merést megelőzően, az Éden szá-

momra „csak” a védettség helye 

volt. A kert, ahol az élet szép, gond-

mentes, bűnmentes, nyomorúság-

mentes és mindenképp munkamentes. 

Egy bájos óvoda gyönyörű kertje. 

Az embernek csak élnie, örvendez-

nie kellett benne, és Istent magasz-

talnia. Nem volt feladat, nem volt 

felelősség, nem volt munka. Gyer-

mekien könnyű volt az élet egy min-

denről gondoskodó, minden munkát 

előre elvégző mennyei Atya tenyerén. 

Tanárom finom iróniával „csodál-

kozott rá” erre a gondolatmenetre. 

Visszakérdezett: – Akkor mi van 

ezzel a rövid mondattal, „őrizze és 

művelje”? Rajtam volt a sor a cso-

dálkozásban: – Hát ez a mondat  

jelent valamit? Azt hiszem, akkor 

nőttem fel, döbbentem rá, hogy az 

ember élete soha és sehol, még az 

Édenben sem lehet felelőtlen, gyer-

mekien csak a mostnak, a pillanatnak 

élő. Ádám és Éva nem gyermekek, 

hanem felnőttek, a felnőtt lét felelős-

ségteljességével és feladataival. A 

ráébredés csak kezdet volt, a tudato-

sodás és tudatosítás további döntéseket 

és érést követelt. A környezettudatos 

életmódra törekvéstől el egészen a 

szorongásig. A klíma-szorongásig. 

Mert ma a bűnről, mint az Édenen 

kívüli életünk valóságáról való tudá-

som sem elméleti, hanem mindenna-

pi tapasztalat, ami nemcsak a bűn és 

az emberi szenvedés összefüggéseire 

nyitja rá szemem, hanem a bűn és a 

teremtett világ szenvedésének össze-

függéseire is. Amit ma teszek egy 

erdélyi faluban, az hatással van nem 

csupán szűk környezetemre, vagy 

tágabbra, a kontinensre, amelyen 

élek, a bolygón élő összes ember és 

élőlény életére, az egész bolygó  

jövőjére, de még arra is, hogy a gyö-

nyörű csillagos égre feltekintve, uno-

káim több űrszemetet fognak látni, 

mint valódi égitesteket (Károli szép 

szóhasználatával, világító állatokat). 

Ha belegondolok, szédülés fog el és 

szorongás. Igen, a klímaszorongás 

miatt már nemegyszer fogott el testi 

rosszullét: a hiábavalóság érzete, a 

reménytelenség torokszorító érzése. 

(Legutóbb akkor, amikor a dél-

amerikai őserdőtűztől volt hangos a 

média.) Ezekben a pillanatokban 

nemcsak az Istenbe vetett bizalmam 

segít, hanem konkrétan egy szöveg. 

Egy szöveg, amely a Biblia első lap-

jain olvasható – a Teremtéstörténet. 

Ennek egy kicsi részlete jelen elmél-

kedés alapigéje: Művelje és őrizze. 

Kezdjük a másodikkal. 

Mitől kell őrizni? Kitől kell őriz-

ni? Úgy gondolom, erre a kérdésre 

éppen a 21. század adta meg a vá-

laszt: az embertől. Önmagunktól. 

Attól az embertől, aki magát képzeli 

a teremtett világ urának, aki megmá-

morosodva az általa létrehozott civi-

lizáció és kultúra – műveltség 

(művelje azt) – eredményeitől, azt 

gondolja magáról, hogy ő a gazda, 

és úgy gazdálkodik mindazzal, amije 

van, hogy nem ismeri el a maga fö-

lött álló Bírót, aki számon kérheti. 

Maximum a saját szintjén álló bírót, 

a következő generációt (pl. Greta 

Thunberget). Esetenként kissé elmé-

lázva állapítja meg, hogy nem csu-

pán az épített örökség egy részét, de 

az élő örökség sok egyedét sem fog-

ják látni unokáink. Lesújtó a felis-

merés, hogy egy olyan világban 

élünk, ahol elkényeztetett (értsd: 

kényelmükről semmi szín alatt le-

mondani nem akaró) felnőttléptékű 

Hogy művelje és őrizze azt  
(1Móz 2,15c ) 
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gyermekek játszanak a világgal,  

játszanak repülőst és óceánjáróst, 

háborúst és gazdasági válságost. És 

felélik, tönkreteszik a saját és utódaik 

életterét.  

Mit jelent az, hogy „… művelje 

és őrizze”? Számomra elsősorban 

azt, hogy a kert/világ Istené, de Ő az 

ember számára ültette/teremtette. 

Élettérnek és munkahelynek rendelte 

az ember számára. Nem csak a kertet, 

Édent, de az egész teremtett világot. 

A világ nem a miénk. Nem adta 

nekünk a Teremtő, csak belehelye-

zett. Helyünk, életterünk. Ebből kö-

vetkezik számomra az ember Isten-

nel, mint Gazdával és önmagával, 

mint megbízottal (sáfár) szembeni 

kötelessége. Vigyázni rá, mert addig 

van emberi élet, míg annak tere, 

élettere van. 

Ugyanakkor a világ Istené. Azaz 

ő a Gazda, és ha az ember – ahogy 

sokan mondják is – élősködő a te-

remtett világban, nem rajta múlik, 

hogy tönkre fogja-e tenni, vagy sem. 

A felelősségünk tudata nem elég. 

Tudni kell, bízni kell és lehet benne, 

hogy Isten nem engedi meg, hogy a 

teremtmény a teremtett világot tönk-

retegye. Ha akarja, akár vissza is 

veheti tőle, és akár az ember ellenére 

is meg tudja őrizni! De hiszem, ép-

pen ennek a bibliai igének a szilárd 

talaján, hogy nem az ember ellenére, 

nem az ember nélkül, hanem épp az 

ember által akarja és fogja megőrizni 

– „ezt megcselekedheti, mint min-

denható Isten, s meg is akarja csele-

kedni, mint hűséges Atya” (H. K. 26). 

A világ nem a miénk. Őriznünk 

kell, de nem mi fogjuk megőrizni, 

hanem a Gazda, aki – bár az emberre 

bízta – továbbra is Gazdája maradt 

annak. 

Másodsorban, ez a kicsi mondat 

számomra azt jelenti – (hálás vagyok 

protestáns tanítóinknak a reformáció 

idejétől napjainkig, hogy megmutat-

ták ezt a jelentést nekünk) –, hogy a 

munka nem a bűn büntetése. A fá-

radságos és hiábavaló munka az. De 

már az Édenben volt feladat, volt 

felelősség, volt munka: művelni kel-

lett a kertet. Népszerű mondásunk: 

„A munka nem szégyen”. Nem, va-

lóban nem az, de ennél jóval többet 

mond el ez a bibliai vers: a munka 

emberségünk lényege, és a teremtés-

történet nagyobb kontextusában néz-

ve, istenképűségünk vonatkozása. 

 Igemagyarázat ● 

●   BABOS-BARABÁS BERTA 

Ne bántsd a fát, hisz ő is érez, 

Szép gyöngén nyúlj a leveléhez. 

Ágát ne törd, lombját ne tépjed, 

Hadd annak, ami, épnek, szépnek. 

Szeresd a fát! 

 

Édes gyümölcsét várva-várod, 

S te mégis letörnéd a virágot? 

Szegény virág gyorsan elszárad, 

S te bánkódnál majd, késő bánat. 

Ne bántsd a fát! 

 

Fa lombja közt viharban, vészben 

Lám meg se ring madárka fészke, 

Fáradt ha vagy, leülsz alája, 

S elszenderít madár danája. 

Szeresd a fát! 

 

Anya ő is, minden levélke 

Egy-egy gyermek, gonddal nevelve. 

És gyermek minden ágacskája, 

Szeretettel tekints fel rája. 

Ne bántsd a fát! 

 

Mindaz, kik fákat ültetének, 

Sírjukra szálljon hálaének, 

Ásóval is költők valának, 

Szép lombos fákról álmodának. 

Szeresd a fát! 

Benedek Elek 

Ne bántsd a fát! 



 

 

 5 

 

2020 / 1 

● Jegyzet 

Nem fogjuk megmentei a Földet. Hiábavalók a hang-

zatos felhívások, figyelemfelkeltő megmozdulások és 

szenvedélyes felszólalások. Ne áltassuk magunkat! Lás-

suk be, hogy nem fog menni, ez a próbálkozás kudarcra 

van ítélve. 

Henrik Ibsen egyik színpadi művében, A nép ellensé-

ge* című drámájában hitelesen ábrázolja azt, hogy miért 

és miként buknak el a jó szándékú kezdeményezések. A 

valós történet alapján írt darabban egy fürdőváros orvosa 

tudomást szerez arról, hogy a település gyógyfürdőjének 

a vize szennyezett. A megbetegedések elkerülése végett 

sürgős óvintézkedéseket követel. A város lakossága 

mindaddig támogatja az orvost, amíg rá nem ébred, hogy 

a fürdő bezárásával elmaradnak a vendégek, megszűnik 

az idegenforgalom, vége az ebből származó megélhetés-

nek. Amint a saját (rövid távú) érdekeik veszélyeztetésével 

szembesülnek, szemet hunynak a szennyezettség, a gát-

lástalan vagyonszerzés, a korrupció nyilvánvaló ténye 

előtt. A problémát feltáró orvos így válik – a nép  meg-

ítélésében – izgága bajkeverővé, a nép ellenségévé. 

A fürdőváros lakóiban könnyen magunkra ismerhe-

tünk. Úgy védjük a környezetet, hogy közben a saját 

érdekeink minél kevésbé, lehetőleg egy cseppet se csor-

buljanak. A víz- és energiatakarékosság szükségességét 

még-még elfogadjuk, de vállaljuk-e a tömegközlekedést? 

Hát azt, hogy – akár Budapestig – ne repülővel, hanem a 

környezetkímélőbb vonattal utazzunk? Ugyan már! 

Természetesen (!) a megfizethető, gyors, kényelmes köz-

lekedést választjuk, az órákon át tartó zötyögés helyett. 

És a trópusi gyümölcsök fogyasztásáról sem szívesen 

mondunk le, annak ellenére, hogy ideszállításuk szintén 

kőolajszármazékok égésével jár, nyomot hagy a környe-

zetünkön.  

De ha megfogadnánk a környezetvédő szervezetek 

szelektív hulladékgyűjtésre, környezetbarát csomagoló-

anyagra, víztakarékosságra és gépjárműhasználatra 

vonatkozó tanácsait, akkor ezzel megmentenénk a Föl-

det? Vagy ez kevés? Tehetünk mást, esetleg többet is? 

Ezekre a kérdésekre keresi a választ Kip Andersen a 

2014-ben készített dokumentumfilmjében.** A klímavál-

tozás okait kutatva, statisztikai adatok alapján vonja le 

azt a következtetést, hogy az ipari méretű állattenyésztés 

egyike a legjelentősebb környezetromboló tevékeny-

ségeinknek. 

Az esőerdőket azért írtjuk ki, hogy növeljük a mező-

gazdasági területeket, és azokon takarmánynövényeket, 

elsősorban szóját termesszünk. A húsigény kielégítéséért 

feletetjük az állatokkal a világ gabonatermésének a felét. 

A szarvasmarhák tartására körülbelül hatszor annyi táp-

lálékot  és kilencszer annyi vizet fordítunk, mint ameny-

nyit a Föld lakossága elfogyaszt. Tenyésztésük által több 

üvegházhatású gáz keletkezik, mint amennyit az összes 

forgalomban lévő gépjármű bocsát ki. A fenti, megdöb-

bentő adatok ismeretében érthetetlen, hogy a környezet-

védő szervezetek miért nem figyelmeztetnek arra, hogy 

az állattenyésztés meghatározó oka a klímaváltozásnak? 

Miért nem bátorítják az embereket arra, hogy fogyassza-

nak kevesebb húst? Attól tartanak talán, hogy ugyanúgy 

járnának, mint Ibsen fürdővárosi orvosa? Az élvezetek-

ről, jólétről, javainkról való lemondásnak még a gondo-

lata is oly érzékenyen érint minket, hogy az ilyen ötletek 

felvetőjét azonnal ellenségnek minősítjük.  

Pedig számolni kell azzal, hogy a népesség növekedé-

sével a hús iránti igény is egyre nő, a takarmánytermesz-

téshez pedig nincs elegendő terület a bolygón. Emberi 

fogyasztásra alkalmas növényeket termesztve viszont, 

jóval több ember számára lenne elegendő táplálék, és 

kevésbé rombolnánk a környezetet. Változtatunk hát 

étkezési szokásainkon, vagy inkább elhitetjük magunk-

kal, hogy nincs is olyan nagy baj? Illyés Gyula szavaival 

vallom: „jogunk van/– hisz halandók s életadók vagyunk –/ 

mindazzal szembenézni,/ mit elkerülni úgysem tudhatunk./ 

Mert növeli, ki elfödi a bajt.” 

Ellenségeink 

•   BUSTYA SÁNDOR 

* A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház  Tompa Miklós Tár-
sulatának műsorán szerepel.  
** A fenntarthatóság titka – Megtekinthető a Netflix 
és a YouTube csatornákon.  
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Szempont ● 

A környezetünk rombolását nem 

lehet nem észrevenni, hiszen a té-

nyek önmagukért beszélnek, a leve-

gőt, a vizeket és a talajt egyaránt 

sikerült beszennyezni. A patakokba 

dobott szemét az óceánok partján 

hegyekké tornyosul, vannak folyók, 

amelyekből minden élőlényt kiöltek 

a vegyszerek, s minden cseppjük 

mérgező. A világvárosok lakói a 

szmogtól fuldokolnak, a vidéki em-

bert a savas esők és a szélsőséges 

időjárás fenyegeti. Az ózonlyukak 

áteresztik a káros sugarakat, a szén-

dioxidbunda nem engedi lehűlni a 

Földet. Az ember a nagyobb termés 

reményében beláthatatlan károkat 

okozó vegyszerekkel fertőzi a talajt. 

A szerencsésebb helyre születők dő-

zsölnek, és számolatlanul fogyaszt-

ják a Föld apadó nyersanyagforrásait, 

miközben a szegények és éhezők 

száma nem csak a népességrobbanás, 

de a beszűkülő életlehetőségek miatt 

is nő. A környezetszennyezés és klí-

maváltozás tényéhez sokféleképpen 

lehet viszonyulni, de a keresztyén 

ember számára három út kizárt. Elő-

ször is nem szabadkozhatunk tehe-

tetlenül, hogy „túl kicsi vagyok én 

ehhez, a történet nem rólam szól”, 

de hárítanunk sem lehet, mintha mi 

nem ártanánk senkinek. Végül so-

pánkodnunk sem szabad, hogy „ezek 

az idők jelei, lám közeledik a világ-

vége”, s közben semmit nem te-

szünk, mert akkor olyanokká válunk, 

mint a példázatbeli balga szüzek, 

akiket készületlenül talál a vőlegény 

érkezése.  

A történetben magunkra kell is-

mernünk, egyrészt bűnbánattal kell 

észrevennünk, hogy mi is hozzájá-

rultunk a környezetünk károsításá-

hoz, másrészt tudatosan meg kell 

tennünk a környezetvédelem tőlünk 

telhető lépéseit. A „kell” senkit ne 

riasszon meg, nem valami ránk 

nehezedő parancs ez, hanem öröm-

forrás, hiszen arra emlékeztet, azt 

tudatosítja bennünk, hogy megkü-

lönböztetett, főszerep jut számunkra. 

A bibliai teremtéstörténet alapján 

voltak, akik meg is vádolták a zsidó-

keresztyén hagyományt, hogy túlsá-

gosan antropocentrikus, és ebből 

fakad a világ ember általi elnyomá-

sa, kiszipolyozása. Tisztánlátás vé-

gett érdemes odafigyelni arra, hogy 

keresztyén hitünk értelmében a világ 

továbbra is Teocentrikus, azaz 

mindennek Isten az Ura, és a terem-

tésvédelemnek nem az az útja-módja, 

ha ezentúl ökocentrikusan gondolko-

dunk, hanem ha megtaláljuk a világ-

ban a saját helyünket, és így a helyes 

viszonyulást a világhoz. A teremtés-

történetben Isten egyértelműen kije-

löli az ember helyét, amikor rámutat 

saját alkotására, megáldja az embert, 

és megbízza azzal, hogy „hajtsátok 

Környezetvédelem 
 – protestáns etikai megközelítés – 

Korábban olvastam róla, és nem emlékszem a nevére. Amit tesz, az viszont mélyen  bennem él most is.  

A története beszédesebb minden névnél, egyszerűségében nagyszerű. Tehetnénk mi is valami ehhez ha-

sonlót?  Magyarországi fiatalemberről szól az eset, aki  egy kerékpárjavító bolt tulajdonosa. Meghirdette, 

hogy akinek  elromlott, nem használt, megunt kerékpárja van, az elviheti a boltba, ahol ő átveszi. Minél 

tovább gondolkozom, annál több szinten tetszik a történet. Már az első lépésnél is látszik, hogy a hozzá 

kerülő kerékpárok nem válnak szemétté, így nem növelik a hulladékmennyiséget sem. Persze nem csak 

ennyiből áll az egész, hiszen a fiatalember nemcsak azt várja el tőlünk, hogy mi nagylelkűek és öntuda-

tosok legyünk, hanem hozzáteszi az ő részét is. A kerékpárokat felújítja, megjavítja, használhatóvá teszi, 

és nem, nem eladja, hanem... Lehet pályázni nála ezekre a kerékpárokra. Kiknek is? Akik gyerekeiknek 

nem tudnak másképp kerékpárt vásárolni.  Akik pénzszűkében még buszjegyet sem tudnak váltani, és 

egy kerékpár nagy segítség lenne, hogy munkát vállaljanak. Talán ezzel kikerülnének a mélyszegény-

ségből. Mondanom sem kell, ilyenformán a kerékpárok mindig a lehető legjobb helyre kerülnek. Az pe-

dig már igazán csak hab a tortán, hogy, mintegy mellékesen, a kerékpározás pártolásával hozzájárul a 

légszennyezés csökkentéséhez. Nyilvánvalóan nem mindannyiunknak van kerékpárjavító vállalkozá-

sunk, ehhez szükséges szaktudásunk sincs. Éppen ezért nem  ugyanazt kell tennünk, amit ez a fiatalem-

ber, de ha elgondolkodunk, találunk valamit, amivel könnyebbé tehetjük rászoruló társaink életét. Ezt 

pedig úgy,  hogy közben a környezetünket is élhetőbbé tesszük. Mert az élet szép.  

La vita è bella 

K2 

Nem szabadkozhatunk 

tehetetlenül, hogy 

 „túl kicsi vagyok én ehhez,  

a történet nem rólam szól”. 
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birodalmatok alá; és uralkodjatok a 

tenger halain, az ég madarain, és a 

földön csúszó-mászó mindenféle 

állatokon” (1Móz 1,28). Valóban 

megkülönböztetett helyet nyert Is-

tentől az ember, de a világ Ura még-

is a Teremtő, akinek az ember csak 

afféle főbérlője, aki elszámolással 

tartozik Urának. A fenti megbízatást 

sohasem szabad függetleníteni a tör-

ténetnek attól a mondatától, amely 

megmagyarázza az uraságunk mi-

benlétét: „És vevé az Úr Isten az 

embert, és helyezteté őt az Éden 

kertjébe, hogy mívelje és őrizze 

azt.” (1Móz 2,15) A munka, a kultú-

rateremtő szorgoskodás ezek szerint 

az ember küldetésének a része, per-

sze később, a bűnesettel a munkához 

társuló veríték is bejön a képbe, és 

az őrzés feladata is bonyolultabbá 

válik. A környezetszennyezés úgy is 

felfogható, mint az őrzés elhanyago-

lásából fakadó következmény. Ilyen-

ként talán jobban értjük a Római 

levélnek azokat a verseit, amelyek 

arról szólnak, hogy a megváltást a 

„teremtett világ sóvárogva vár-

ja” (Róm 8,18-22). 

Az Édenből kikerült tévelygő, 

istentávolságtól szenvedő embernek 

a mózesi törvények nagy segítséget 

nyújtottak a földhöz való helyes vi-

szonyuláshoz. A Tóra kimondja, 

hogy minden hetedik esztendőben 

pihenni kell hagyni a földet, s min-

den hétszer hét esztendőt követően, 

azaz az ötvenedik, a jubileumi évben 

nemcsak pihen a föld (nem vetnek, 

nem aratnak), hanem visszakerül 

eredeti tulajdonosához. A föld visz-

szakerül az Isten által választott fő-

bérlőhöz, mert Isten a tulajdonos, 

így az ember nem rendelkezik vele, 

nem adhatja-veheti kedve szerint. A 

javaknak sem az ember a végső tu-

lajdonosa. Ezért bünteti meg Isten 

Dávid királyt, amikor népszámlálást 

tart, mintha ő volna az Úr, és ezért 

mondja Isten a példázatbeli ember-

ről, aki telhetetlenül egyre nagyobb 

csűröket épít a szaporodó bevételei-

nek, hogy „bolond”, mert ha az Úr 

éjjel elkéri a lelkét, akkor semmivel 

marad (Lk 12,16-21).  

Mit cselekedjünk hát? Próbáljuk 

meg önző, birtoklási vágyunkat le-

győzni, és környezettudatos életmó-

dot élni. A Tóra nem véletlenül ren-

delkezik arról, hogy ha az ember 

madárfészekre lel, csak a fiakat és 

tojásokat veheti magához, de az 

anyamadarat nem bánthatja, mert ez 

a saját hosszú életének, fennmaradá-

sának a biztosítéka (5Móz 22,6-7). 

A Hegyi beszédnél szebben és tömö-

rebben talán nem is lehet kifejezni a 

tartós fennmaradás titkát: „Boldogok 

a szelídek, mert ők öröklik a föl-

det” (Mt 5,5). A teremtésvédelem 

szelíd viszonyulást, kíméletes maga-

tartást jelent a teremtett világ irányá-

ba. Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Aszerint változik, hogy milyen dön-

tések, tettek függenek tőlünk. Más a 

politikus, a gazdag vállalkozó és 

más a kisember életében az ilyensze-

rű kihívás. Ám mindenki esetében 

alapelv kellene hogy legyen a taka-

rékoskodás, a fogyasztói szokásaink 

felülvizsgálata (kevesebb vízfo-

gyasztás, kevesebb műanyag és 

vegyszerhasználat, közlekedésben 

önkontroll), szelektív hulladékgyűj-

tés, faültetés stb. Műveljük és őriz-

zük a „kertet”, amíg tart a kegyelmi 

idő.  

● Szempont 

• DR. PÜSÖK SAROLTA 

 

Ratkó József 
 

  Ember, fa 
 
Minden emberben fa lakik, 

ágaira fészkel a hit, 

s dalol, mint valami madár, 

míg le nem üti a halál. 

 

Minden fában lélek lakik, 

az emeli az ágait, 

és fészket óv, szélnek feszül, 

s szenved – már majdnem emberül. 
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 Interjú ● 

– Nyilván úgy volt, hogy először megváltozott a te 

életed. 

– Egész életemben tömbházban laktam, de négy éve 

kertes házba költöztünk. Ott szembesültünk azzal, hogy 

mi, kétgyerekes családként, mennyi hulladékot terme-

lünk. A tömbházban ugyanis levittem a szemetet, és el-

tűnt, megszűnt létezni. De itt két hétig kellett gyűjteni. 

Persze ez volt az első reakció, hogy hát nagyobb kukát 

kell venni, de hamar rájöttem, hogy végül is nem na-

gyobb kukát kell venni, hanem kevesebb szemetet ter-

melni. Ez volt az egyik  fordulópont. Akkor jöttem rá, 

hogy változtatni kell. Megpróbáltuk szelektíven gyűjteni 

a szemetet, és ez két okból is nagyon jó volt. Egyrészt,  

ez önmagában is előrelépés volt, másrészt azért, mert így  

láttuk is a szemetet. Például észrevettük, hogy milyen 

sok tejes flakon gyűl, és akkor kerestünk valakit, aki ki-

hozza a tejet. Tehát azzal, hogy láttuk a szemetünket, fel 

tudtuk ismerni, hogy mi az, amiből sokat termeltünk, és  

megpróbáltunk egy alternatívát keresni azért, hogy ez ne 

maradjon így. Lépésről lépésre haladtunk. 

 

– Nem kétséges, az életünkön kell változtatni ah-

hoz, hogy ebben előbbre lépjünk. Mi az, amit most, 

tavasszal célirányosan  megtehetünk? Lecseréljük a 

téli ruhákat nyári ruhákra,  ugyanakkor előkészítjük 

a kertet, a házat is a tavaszra, nyárra. Aztán ott van-

nak az ünnepek, a húsvét. 

– Tavasszal nagyon sok környezettudatos rendezvény 

van, de számomra  az első lépést az jelenti, hogy a szó 

szoros értelmében kilépek a kiskertbe vagy a piacra.  

Elkezdjük tudatosan termeszteni, vagy vásárolni a zöld-

séget. Nagyon fontosnak tartom, hogy minőségi élelmi-

szereket együnk, és odafigyeljünk az élelmiszer-

túlfogyasztásra.  Ezért jó a piacra járni. A nagy bevásárló-

központokban általában úgy csomagolják az élelmiszereket, 

hogy többet  vegyünk a kelleténél. De a piacon lehetőség 

van arra, hogy annyit vásároljon mindenki, amennyire 

szüksége van. Ez lehet tehát az első lépés, hogy úgy vá-

sároljunk, hogy ne dobjunk el élelmiszert. Különösen 

figyelni kell erre ünnepekkor, például húsvétkor. Hajla-

mosak vagyunk túl sok fogást elkészíteni,  aztán végül  a 

szemetesben végzi. Ezt csak úgy lehet megelőzni, ha 

előre megtervezzük a hetet, akkor is, ha nem profi mó-

don, hanem csak úgy fejben. 

Visszatérve az ünnepekre, törekednünk kell arra, 

hogy változtassunk a rossz,  káros szokásainkon. Az ün-

nepekre való készülődés jó keretet adhat ennek. Kihívás-

szerűen, vagy csak elhatározásként megpróbálhatunk 

figyelni arra, hogy ne vásároljunk csomagolt élelmiszert, 

vagy csak annyit főzzünk, hogy semmit se kelljen eldob-

junk, vagy takarékoskodjunk a vízzel. Mindenki amit 

úgy érez, hogy meg tud csinálni, próbálja ki az ünnepig. 

Tudatosítanunk kell, hogy ez az élet, ahogy mi élünk, 

nem fenntartható, és számos belénk nevelt, vagy csak 

rögzült szokásunkat le kell vetkőznünk. Éppen ezért nem 

fogunk egyből mindenben megváltozni. Érdemes apróbb 

lépésekre bontani a változást. Egyszerre csak egy aka-

dályt győzzünk le! 

 

– Az egészen kezdők számára mi legyen az első 

lépés? 

– Ez a kérdés mindig minden előadáson felmerül. 

Nehéz megválaszolni, mert mindenkinek más az élete. 

Van, akinek gyereke van, van, aki falun lakik, van, aki 

Számos arra vonatkozó praktikát láthatunk, olvashatunk az 
interneten, hogy miként váljunk felelősebbekké, környezetbará-
tabbakká, milyen irányban változtassunk az életünkön. Vannak 
igen szélsőséges elképzelések, amelyek akár megvalósíthatók is, 
de legtöbbünket elriasztanak attól, hogy megpróbáljunk változ-
tatni pazarló életmódunkon. Balázs Panna három éve indította 
a Green Made Zero Waste nevű vállalkozást, amelynek az a cél-
ja,  hogy segítsen az embereknek egy műanyagmentesebb, hul-
ladékmentesebb, környezettudatosabb útra térni, tudatosabb 
háztartást vezetni. Első lépésben olyan termékeket készítettek, 
amelyek ezt a célt szolgálták, de később egyre többször felké-
rést kapott előadásokra, workshopokra, műhelymunkákra.  

Ő ad nekünk tanácsot abban, hogy hogyan változtassuk 
fenntarthatóbbá az életünket. 

Akár kis lépésekkel is,  
de mindenképpen tegyünk valamit ! 
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tömbházban, van, akinek van autója, van, aki ingázik, 

vagyis olyan sokfélék vagyunk, hogy nincs egy általános 

érvényű recept, ami mindenkire találna. Elég jó kezdet 

lehet, ha elkezdjük szelektíven gyűjteni a szemetet.  
 

A második lépés lehet az, hogy felismerjük a problémá-

kat, és egyenként megkeressük a megoldásokat. A mi 

esetünkben ez a tejes palack volt, de amikor eltűnt a 

szemetünkből, akkor látszani kezdett más. Itt fontos 

megjegyeznem, hogy ebben a folyamatban fontosabb az 

odafigyelés, mint az áldozat. Tehát, vegyük példának a 

mustárt. Nem azt mondom, hogy mi magunk állítsunk 

elő kézműves mustárt – sok esetben meg lehet keresni az 

ilyen megoldásokat is – de az is előrelépés, ha a nagy 

bevásárlóközpontban az azonos árban levő üveges és 

palackos mustár közül az üvegest választjuk. Ennyire 

alapszinten is el lehet kezdeni, nem kell nagyon túlgon-

dolni. 

A tavaszhoz tartozik a teljes ruhatár átfésülése is. 

Érdemes jól megnézni, hogy miért is van annyi cucc 

amennyi, és ebből mi a fölösleges. A „tubusos vagy fla-

konos mustár” lecserélése után a következő szint az le-

het, hogy mielőtt vásárolunk valamit, gondoljuk végig, 

hogy valóban szükségünk van-e rá,  vagy meg tudnánk 

oldani anélkül, hogy újat vásárolnánk. 

Az ünnepek előtti nagytakarításkor is érdemes odafi-

gyelni, mert ilyenkor sokféle tisztítószert használunk. 

Amikor elfogynak, át kell gondolni, hogy  külön felmo-

sószer kell a padlónak és külön a padlócsempének?  

Másféle tisztítószer kell a pultnak, mint a hűtőnek, és 

kell-e egy harmadikféle a fagyasztónak? Ezek ugyanis 

rendszerint műanyag flakonokat is jelentenek. Nem azt 

mondom, hogy ecetre és citromsóra korlátozzuk a takarí-

tószereinket, hanem itt is a kis lépésekkel érdemes kez-

deni. Az arany középút az két-három szer lehet, amivel 

egészen tisztességesen meg lehet tisztítani a lakást. 

Nagyon fontos a fenntartható élet szempontjából a 

vízgazdálkodás. Egyelőre nehéz itt – ahol szinte min-

denkinek könnyen és olcsón elérhető a víz –, arról 

beszélni, hogy takarékoskodni kell vele. Ezt is kell, 

ugyanakkor oda kell figyelni, hogy minél kevesebb 

szennyező anyag kerüljön be a szennyvizünkbe. Például 

mind a mosószert, mind az öblítőt szinte mindenki túl-

adagolja. Tényleg nem muszáj a maximumot jelentő vo-

nalig tölteni az öblítőt a mosógépbe. Még én magam is 

– bár áttértem a mosóparfümre, amiből elég a pár csepp 

is –, a saját magam becsapásaként felvegyítem vízzel. 

Így látom, hogy a maximumot jelző vonalig megtöltöt-

tem az adagolót, és megvan az illúzió. Így működik az 

agyunk. Kétségtelen, hogy ez néha utánajárást igényel, 

de annyit mindenképpen vállaljunk be, amennyi belefér 

a napi rutinunkba.  

Ugyanakkor a napi fogyasztási cikkek lecserélése 

mellett, el lehet gondolkozni például a szendvicsszalvéta 

bevezetésén. Ezek mosható textilborítású, de a másik 

oldalon vízálló és lemosható réteggel ellátott szalvéták, 

amelyekbe becsomagolhatjuk a tízórait. Így nemcsak 

megspóroljuk a naponta eldobott papírszalvétát, hanem 

ráneveljük a gyerekeinket arra, hogy újrahasznosítsanak, 

és visszafogják a fogyasztásukat. 

Aztán, ha már így neveljük őket, remélhetően olyan 

felnőttekké válnak, akik vigyáznak a környezetükre, mi 

magunk meg új megoldásokat kereshetünk, hogy újabb 

problémákat számoljunk fel. Ha én heti egy kiló szemét-

tel kevesebbet termelek, kevésnek tűnik, de ha Maros 

megyében mindenki hasonlóan cselekedne, az heti 600 

tonna szeméttel kevesebbet jelentene. 

● Interjú  

•   KORONDI KINGA  

Tudatosítanunk kell, hogy ez az élet, ahogy mi élünk, 

nem fenntartható, és számos belénk nevelt,  

vagy csak rögzült szokásunkat le kell vetkőznünk. 
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Interjú ● 

– Mi az, amit az egyszerű em-

berek is megtehetnek környezetük 

védelméért? 

– Elég tágas téma, amit napjaink-

ban sokan sokféleképpen élnek meg, 

elkezdve a szelektív hulladékgyűj-

téstől a hulladékmentességig.  Ne-

künk fontos volt, hogy olyan életteret 

válasszunk magunknak, amelyben 

oda tudunk figyelni arra, hogy mit 

fogyasztunk. Emellett tudatosan 

igyekszünk minél egészségesebben 

előállítani azt, amit megeszünk.  

Ezzel odafigyelünk a környezetünk-

re is.  

 

– Mi lehet az akadálya annak, 

hogy környezettudatosabbak le-

gyünk? 

– Talán az időhiány, a rohanó 

életmód, hiszen így nemigen jut idő, 

lehetőség odafigyelni az apró dol-

gokra. Pedig elég lenne ezekre kon-

centrálni egy környezettudatosabb 

élet érdekében. Rengeteg szervezet 

foglalkozik már ezzel az égető kér-

déssel. Tényekkel alátámasztva, ta-

pasztalataikat felhasználva fogal-

maznak meg tanácsokat. Próbálják 

segíteni, tanítani az embereket és az 

odafigyelőket, hogy miképpen is 

tudnának egészségesebben, környe-

zetkímélőbben élni. 

 
– Mik az előnyei és a hátrányai 

annak, hogy a saját kertjében ter-

meli a saját élelmiszerét? 

– Nagy előny, hogy tudjuk, mit 

fogyasztunk. Ráadásul a gyerekeink 

is ott sürögnek-forognak, így megta-

nulják szeretni a földet, és azt, hogy 

mennyire fontos és hasznos a kétkezi 

munka. Ha mindenképpen  beszélni 

kell hátrányról, akkor az időhiányt 

nevezném meg. Megvannak a napi 

teendőink, munkahelyünk stb., így 

van, amikor kevesebb idő jut a ker-

tészkedésre. Pedig jól tudjuk, hogy a 

zöldségek is napi gondozást igényel-

nek, elég az öntözésre gondolnunk. 

Mindenképpen jólesik szemmel-

szívvel kísérni a fejlődésüket. Na-

gyobb mennyiségű zöldséget ter-

mesztünk, mint amennyi szükséges a 

saját használatra. Egy része eladásra 

kerül, más része feldolgozásra. Tö-

rekszünk a vegyszermentességre, ezt 

Olyan fiatalt kerestünk, aki vidékre költözött, és nem szakem-

berként próbált  természetközelibb életet élni. Így találtunk rá 

Adorján Szakács Júliára, aki Nagyenyeden született, de jelenleg 

egy Marosvásárhely melletti kis faluban él férjével és két lányá-

val. Szakmáját tekintve fogorvos, de emellett számos elfoglaltsá-

ga van.  

Székelybós, ahol laknak, egy 200 lelkes falu, amit egyebek 

mellett azért választottak, mert az volt a céljuk, hogy megter-

messzék, legalább részben, a szükségleteiket.  Őt kérdeztük ar-

ról, hogy mit gondol a környezetvédelemről.  

 Világbéke  
Székelybósban 
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fontosnak tartom, figyelembe véve 

azt is, hogy gyerekeink előszeretettel 

fogyasztják a zöldségeket. 

 

– Mit gondol, hogy egy hívő 

embernek ebben a témában, mire 

kell odafigyelnie? Hitünk mennyi-

re igazolja a környezettudatos 

életmódot? 

– Éppen a tegnapi bibliaórán na-

gyon szép elemzésnek voltam tanú-

ja. Arról szólt, hogy Jézus miként 

csendesíti le a tengert. A tanítványok 

megijednek a vihartól, és felébresz-

tik az alvó Jézust, aki azt kérdezi 

tőlük, hogy miért félnek ennyire, 

talán nincs hitük? Ekkor ráparancsol 

a tengerre, eláll a szél, és elsimulnak 

a hullámok. Csend lesz. Milyen jó, 

amikor nekünk parancsol „Állj”-t!, 

nekünk mondja, hogy „Csendesedj 

el!”. Csendre van szükségünk, át-

gondolni, megfontolni a mindennap-

jainkat: vigyázni arra, amit kaptunk. 

Fontos, hogy tudatosabbak legyünk 

abban, ami a környezetünket illeti. 

Hívő emberként pedig cselekedete-

inkkel mutassunk példát, legyen az a 

környezettudatos életmód, vagy akár 

önkéntesség, szolgálattevés. 

 

– Mi az, amit éppen a vidéki kis 

közösségekben tanulhatunk meg 

erről? Van-e kapcsolata a faluban 

élő idősekkel? Mit tanult tőlük? 

– Jól működő közösség él a fa-

lunkban. Évente szervezünk falu- és 

temetőtakarítást, ebben is példát mu-

tatva  a gyerekeinknek, de nem csak 

nekik. Több esemény és rendezvény 

gazdagítja közösségünk életét, ame-

lyekbe bevonjuk a falu apraját-

nagyját, megmutatva többek között, 

hogyan lehet tisztán  hagyni a kör-

nyezetünket egy-egy alkalom után. 

A kalákák során rendbe teszünk, 

felújítunk, karbantartunk. Ahogy 

egyik kedves nőszövetségi tagunk 

mondja: mindig hagyjunk rendet 

magunk után, mert ahogy hagyjuk, 

úgy kapjuk. Úgy érzem itt magam, 

mintha mindig is ide tartoztam vol-

na. Az elején idegenkedők voltak, 

mostanra már nem kizárólag befoga-

dókká, hanem el nem engedőkké 

váltak. Azt hiszem, szép barátságok 

és jó együttműködés jött létre a falu-

ban működő szervezet és nőszövet-

ség révén. Sok mindent tanultam az 

idősektől. Nagyobbik lányunkra so-

kat vigyázott egy 70 év fölötti házas-

pár, akik – koruk ellenére – alázattal 

és szeretettel vállalták őt. Az itteni 

emberek életét odaadás, törődés jel-

lemzi. Alázattal fordulnak a minden-

napi teendőkhöz. 

 

– Nézegettem a képeit a Face-

bookon, bejegyzéseiben többször 

visszatér a „Bósi világbéke” szó-

fordulat, mit ért ezalatt? 

– A Bósi világbéke egyfajta jel-

mondatommá vált. Igazából úgy jött, 

belső csendként. Amikor telítődöm a 

nagyváros zajával, amikor a sok in-

ger felpörget, mindig jó ide hazatér-

ni, ebbe a világbékébe. Egyszer azt 

hallottam egy idősebb nénitől, hogy 

a világbékét a kapálás fogja elhoz-

ni… és milyen igaza volt.  

•    KORONDI KINGA 

Csendre van szükségünk, átgondolni, megfontolni  

a mindennapjainkat:  

vigyázni arra, amit kaptunk. 
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Fogyott az erdő, egyre fogyott, de 

a faluban csillogott a sok selyem-

kendő, nyikorogtak az új csizmák, 

nevettek az új cseréptetők, és az em-

berek azt mondták: ez okos dolog 

volt. 

Éjszakánként pedig sziszegve járt 

a szél az összeroncsolt erdő felett. 

– Azt mondtad, erdő, hogy hoz-

zak segítséget, hát hoztam… Nem 

válaszolsz? Nincs hangod, erdő? 

– Neked se lesz nemsokára – só-

hajtott egy vén tölgy, melyet csak 

azért hagytak meg az emberek, mert 

nehéz lett volna kivágni –, néma 

leszel, mint az átok, de legyél is! 

A szél gonoszul sziszegett, de 

zúgni nem tudott már, zuhogni nem 

tudott már, és orgonáló szép hangját 

mintha elvesztette volna. De ezzel 

most nem törődött. Dagadt mellében 

a bosszú édessége omlott szét, és 

másra nem gondolt. Leszállt a 

völgybe, hogy eldicsekedjék a patak-

nak, de a patak helyén csak egy kis 

ér folydogált, és pityeregve verte 

magát a kövek között. 

– Hova lettél, drága erdőm? Hova 

lettél, édes erdőm? 

– Mit nyavalyogsz itt? – akart 

kiáltani a szél, de csak rekedt huho-

gás lett belőle. 

– A forrás ugyan kiapadt, de ho-

zok neked esőt, amennyit csak akarsz. 

– Ó, ostoba szél, gonosz szél! Ó, 

gyalázatos szél, buta szél, mit csinál-

tál?! A halacskák elpusztultak, a bé-

kák elvándoroltak, a vízililiom elher-

vadt. A pásztor nem tud belőlem 

itatni, a vándor nem tud felfrissülni, 

a fűzek elszáradnak, és meghalok én 

magam is. 

– Holnap tele leszel! – ígérte sut-

togva a szél, mert már nem volt 

hangja semmi. Eddig az erdő zúgott 

helyette, és a vén tölgyek ordították 

el haragját, de nem volt már erdő, 

nem volt semmi, ami kiálthatott vol-

na helyette. 

De másnapra mégis meghozta a 

felhőket. Nehéz, haragos, fekete fel-

hők voltak. Dörgő égi hullámok, 

melyeket nehezen hajtott a szél.  

– Megálljatok! – parancsolta, ami-

kor a patak fölé értek. – Megálljatok! 

– Minek? – ágaskodott fel egy 

fekete szörny. – Minek? Nincs itt 

erdő, kopár ez a hegyoldal, nem ér-

demes. 

– Parancsolom! – akarta ordítani 

a szél, de nem volt már hangja, és a 

felhők elgomolyogtak más vidékre. 

Így azután a patak kiszáradt, a 

völgy selymes rétje nem termett, 

csak sást, és az emberek kútból ön-

tözték a kis kertjüket, hogy legalább 

ott teremjen valami. 

De a kutakból is kiapadt a víz; az 

asszonyok fején megfakult a selyem-

kendő, és a kis csizmák nem kopog-

tak már hetykén, mint azelőtt. A 

piros hátú zsindelytetőket belepte a 

moha, a jószág éhesen bőgött az is-

tállóban, és az emberek szomorúan 

azt mondták: mi lesz velünk? A fel-

hők magasan szálltak, a kopár hegy-

oldal melege szinte ellökte őket, és 

némán, erőtlenül, szomorúan balla-

gott utánuk a szél. 

– Hol a hangod, szél? – ingott fel 

a megmaradt pár vén fa. – Hol az 

erőd, szél? 

De a szél nem válaszolt, mert már 

nem volt semmi hangja. És akkor 

éjjel – nem látta senki, csak a csilla-

gok – visszalopódzott a szél, és hal-

kan megzendült az öreg fák koroná-

jában. 

– Béküljünk ki – suttogta –, bé-

küljünk ki, erdő! 

– Nem vagyunk már erdő – 

zsongtak a fák –, csak emlék va-

gyunk. 

– Jóváteszek mindent – suttogta a 

szél. 

– Tedd jóvá! 

– Akkor a régi lesz minden? 

– Akkor a régi lesz minden. 

Elsuhant a szél, és a vén fák nyúj-

tózkodva kitárták karjukat. 

– Talán lesz valami – suttogták. 

A szél pedig megkopogtatta az 

ablakokat, és megpattantotta az ajtó-

kat. 

– Nincs erdő – búgott a kémény-

ben –, nincs eső... 

Az emberek felébredtek, aztán 

megfordultak, és tovább akartak 

aludni. 

Irodalom ● 

 Fekete István 

A szél és az erdő 
(részlet) 
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– Nincs patak, nincs virágos rét, 

nincs selyemkendő, és nincs pénz se. 

Erre már az emberek újra kinyi-

tották a szemüket. 

– Bizony nincs – gondolták. – De 

mért nincs? 

A szél jajgatva dúdol a kéményben: 

– Nincs legelő, nincs tej, és nin-

csenek kis csizmák… mert nincs 

erdő, mert nincs erdő. 

Az emberek számolni kezdtek. 

Egy év, két év… igaz, azóta van a 

sok baj, mióta nincs erdő, és most 

már nem mondták, hogy okos dolog 

volt az erdőt kivágni; csak néztek a 

sötétségbe, és hallgatták, mond-e 

még valamit a szél, de a szél már 

nem mondott semmit. Kilendült a 

kopár domboldalra, és megült a vén 

hagyásfák koronájában. 

– Én már elhintettem a magot, 

hintsétek ti is... 

És amikor a nap felkelt, csillogó 

kapákon csúsztak el első sugarai, és 

egy locsogó szarka cserregve vitte 

meg a hírt az erdei népeknek. 

– Cserr! – kiáltotta. – Halljátok? 

Ültetik az erdőt.  

A bagoly álmosan hunyorgott az 

idegen erdő odvában. 

– Beszélj értelmesen! Ki ülteti és hol? 

– Az ember, az ember; amit kivá-

gott. 

– Majd megnézem magam is, te 

összevissza cserregsz minden osto-

baságot. 

Amikor leszállt az est, a bagoly 

elimbolyodott a vén tölgyhöz. 

– Igaz? 

– Igaz. Most várom a szelet, hogy 

mirólunk is lerázza a makkot. Nem 

tudom, hol csavarog. 

– Itt vagyok, itt vagyok – zendült 

meg a szél, – Nem akartam üres kéz-

zel jönni. A régi barátságot meg kell 

ünnepelni... ma, felhőcskék... – szólt 

bátran – csak szép lassan… 

A régi avar halkan kopogni kez-

dett, mert eleredt az eső; a szél meg-

rázta a fákat, hullott a makk, suhog-

tak a megmaradt fák, itta a hegyoldal 

a vizet, életre ébredtek a csírák, és a 

völgyben csattogva énekelt a patak. 

Csak a bagoly ült mogorván az öreg 

tölgy hóna alatt. 

– Elázom, elázom, és megint nát-

hás leszek. 

– Vén bagoly, vén bagoly – sut-

togta a tölgy – hát elfeledted már a 

régi odvad? A bagoly szégyenkezve 

bújt régi kuckójába, – öreg vagyok 

már és feledékeny, de most már min-

den jó lesz ... Érzem, hogy minden jó 

lesz. 

De erre már nem válaszolt senki. 

A felhők alacsonyan jártak. A sötét-

ben a juhar szárnyas kis magja ke-

rengett, a holt gyökerek felébredtek 

és megfogódzkodtak újra a földben. 

A fák némán álltak, és koronájukban 

békén aludt a szél. Nem mozdult 

semmi, csak az Idő ballagott időtlen 

útján a végtelenségnek, maga mögött 

hagyva a perceket, napokat, éveket. 

Újra nőttek a fák, virágzott a rét, 

zsongott az erdő. Visszajött a sárga-

rigó aranyfuvolájával, visszajött a 

pinty ezüstciterájával, nevetett a falu 

száz csillogó ablakszeme, nevettek 

az emberek téli estéken, amikor min-

dent betakart a hó, és békésen pipál-

tak a kémények, mert az erdő úgyis 

adott, amit adhatott. 

Jöttek az évek, mentek az évek. 

A patakban halak villogtak, ta-

vasszal a békák hangversenyeztek, és 

nyáron álmodozva bólongatott part-

ján a sárga vízililiom. Ha kellett, a 

szél meghozta az esőt – amit megtar-

tott az erdő –, és ha kellett megszárí-

totta a madarak tollát, őzek hátát, 

rókák szőrét. A mókusok újra fenyő-

tobozokkal játszottak, s ha a vén ró-

ka arra vadászott, az orrára ejtették. 

Az öreg anyaróka éppen a baglyok-

hoz akart menni tanácsért, mert szü-

lés előtt volt, amikor orrára esett a 

fenyőtoboz. Nagy hasát már a földön 

húzta, és bánatosan nézett fel a fára. 

– Nem szégyellitek magatokat? 

Tekintettel lehetnétek állapotomra... 

– és fejcsóválva tovább ballagott. 

Fiaira gondolt, akik lesznek, és talán 

nem is hallotta, hogy körülötte ezer 

hangon felnevet az erdő. Az élet és a 

szépség, az erdő és a jóság nevetett 

körülötte, szállt a dal, orgonált a 

megbékélt szél, a harangvirágok 

megkondultak, mintha az egész vilá-

got hívták volna az erdei csend és 

béke ünnepére. 
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Ember tervez, a természet végez, 

mondom magamban, miközben egy 

hosszú nyesőollóval lenyisszantom 

leandereinknek a tegnapi vihartól, 

esőtől elázott, megromlott virágjait, 

amelyeket  a csak az imént véget ért 

aszály idején buzgó öntözéssel sike-

rült megmentenünk. De a természet 

ellentámadásai az emberi tervek 

ellen nem csupán kerteket dúlnak 

fel. Egyetlen nap egyetlen lapjának 

híreiből kötve gyászcsokrot: 

Kínában a földrengés következté-

ben egymillió halott. Egymillió, el-

képzelhetetlen! Hány sebesült? Hány 

elpusztult lakás? Hány tűzvész, 

áradás? Hány sírásó? 

Felhőszakadás az Egyesült Álla-

mokban. Egy völgybe szorult tu-

risták közül hetvenen meghaltak, 

kétszázan megsebesültek. 

Kelet-Pakisztánban, Észak-Pakisz-

tánban a szokatlanul heves monszun 

esők következtében eddigi becslések 

szerint ötvenöt, ill. tíz halott. Az In-

dus és a Chenab folyók kiléptek 

medrükből, s falvakat, vasutakat, 

utakat öntöttek el. 

Mérgező gáz az olaszországi Se-

veso városkában, ahonnét eddig több 

mint ezer embert kellett kitelepíteni. 

A gáz egy üzem felrobbanása foly-

tán került a levegőbe, s minthogy 

magzati károsodást is okozhat, szük-

ségessé vált a terhes sevesói asszo-

nyok elvetéltetése. 

A lengyelországi Wawasl szénbá-

nyában metángázrobbanás következ-

tében nyolc bányász meghalt, öt 

megsebesült. 

Bécsben leszakadt a legrégibb 

Duna-híd. Szerencsére a hajnali 

órákban, a baleset tehát csak egy 

halálos áldozatot követelt. 

Ezt megelőzően csak úgy átabotá-

ban: az idén földrengés Guatemalá-

ban, az olasz Udinében, tavaly 

Törökországban, 1972-ben Nicara-

guában, 1963-ban a jugoszláv Skop-

jében, 1962-ben Iránban, 1960-ban 

Chilében. A huszadik században 

1975-ig földgömbünk mintegy hat-

százötvenezer embert ölt meg. 

A föld urai volnánk? 

 

Füredi ablakom előtt álló nagy 

gesztenyénk, mely feltehetőn há-

zunkkal egyidős, tehát kb. százhar-

minc évesre becsülhető, egy ideje 

kornyadozott. Mind több levele, sá-

padozván, lehullt, lombja szemláto-

mást ritkult; ahol azelőtt megbízható 

árnyékában pihentem, azaz dolgoz-

tam, ott most délben a nap a sze-

membe nevetett. Ha a fa – házam, 

munkám penateseinek egyike – ki-

halna – elgondolni is iszonyat –, el-

költöznék Füredről, el Európából. 

Legjobb óráim cselédje, messzire 

ellátó, látható vigyázója otthonunk-

nak, felelős is vagyok érte, mint 

mindenért, amit a természet a ke-

zemre adott. 

Eljött tehát Szopkó Béla úr, sok 

füredi jobbkezem közül az egyik, 

egy öttagú brigád élén, foglalkozá-

sukra nézve kertész, kőműves, beto-

nos, ács és egy segédje, mind meg-

bízható falusi mestere szakmájának. 

Tisztelt férje eltávolítandó, mondta 

Szopkó úr a feleségemnek, mert a 

műtét látványa netán megviselné. 

Félreismert: nem vagyok szívbajos, 

szeretek szembenézni a sorscsapá-

sokkal, persze szívesebben az élet 

kellemeivel, jobb kedvelem, ha di-

csérnek, mintha korholnak. Nem 

úgy, mint a legtöbb művész és író 

társam, akik alig várják, hogy sze-

mükbe mondják a kellemetlen igaz-

ságot. 

Szopkó úrék műtéte valóban ke-

gyetlennek látszott, baltával, véső-

vel, kalapáccsal támadtak a fának, 

mintha az élő szervezet beleit óhajta-

nák kitépni. A spanyol inkvizíció 

hóhérai dolgozhattak ily komor, tár-

gyilagos mozdulatokkal. A fa nem 

jajveszékelt, bár én sóhajait véltem 

hallani. Az orvosok már törzsének 

nagyobb felét kivájták, volt, aki lét-

rára mászott, és három méter magas-

ságban gyötörte. Szélről nézve már 

át lehette látni a kibelezett törzsén, a 

ház felől eső oldalán állva a hasadé-

 Déry Tibor 

Egy nap hordaléka 
– 1976. szeptember – 
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kon át is láthattam a túloldalon 

dolgozó balta villanásait és a 

kőműves piros ingét és szemüve-

ges, sovány arcát. 

Ekkor már megtaláltattak a fa 

sorvadásának kórokozói: kövér, 

fehér, zsíros fényű férgek – fará-

gó kukacok –, harmonikaszerűen 

recézett testtel, volt, amelyiknek 

már lába, szarva is kinőtt, a feje 

közepén két fekete pont, a sze-

me.  Mit láthatott a sötétben? 

Mire volt kíváncsi? Az ember, a 

természet létrájának jóval maga-

sabb fokán állva, bár valamivel 

többet lát, mégsem tudja, nem is 

sejti, érzett-e fájdalmat a féreg, 

amikor odúja mélyéből kirángat-

va, eltapostatott. Tucatszámra 

hevertek a kis hullák a fa körül. 

Egy megmenekült, de hány libe-

gő lepke árán? 

Ezek után a mesteremberek 

több mázsa cementtel kipótolták, 

amit a fától elvettek – úgy rém-

lett nekem, többet, mint ameny-

nyit meghagytak –, a cementet 

gömbölyűre elsimították, megli-

kacsozták, jobbról-balról illő 

helyet hagyva annak a két új 

érnek, melyeket a fa vad vitalitá-

sában két év óta nevelt – hiába! – 

egészsége helyreállítására, majd 

szerszámaikat összeszedve, a 

lelkünkre kötötték, el ne feledjük 

a cementet naponta többször 

bőségesen meglocsolni. 

– Bocsánat a zavarásért! – 

mondták búcsúképpen, nyilván 

abban a feltevésben, hogy sebészi 

működésükkel megbolygatták lel-

ki nyugalmamat. Nem tudták, 

hogy író, költő táptalaja a nyug-

talanság, s hogy a fájdalom gon-

doskodik napi kenyeréről, mint 

ahogy gesztenyefánk szorongató 

történetével is, lám, e Hordalék 

megírásával megint csak pénzt 

fogok keresni. 

Másnap reggel aggódva lép-

tem ki a kertbe, a fa megvolt. 

Köszönöm, ma is megvan még. 

Már kevesebb levele sárgul le, 

kevesebbet kell kisöpörnöm aló-

la. Természet és ember viszonya 

mindkét fél számára hasznos is, 

barátságos is lehet. 

Január 

„És látta Isten, hogy minden, amit te-

remtett, íme, igen jó.” (1Móz 1,31a)     

 

Február 

„Ki akarja elhomályosítani az örök ren-

det tudatlan beszédével? Nosza, övezd 

fel derekadat férfiasan, én majd kérdez-

lek, te meg taníts engem!” (Jób 38,2-3)      

 

Március 

„Az egek beszélik Isten dicsőségét, és 

keze munkáját hirdeti az égboltozat. 

Nappal a nappalnak mond beszédet, éj 

éjnek ad jelentést. Nincs szó, sem be-

széd, nem hallható a hangjuk: mégis 

elhat szózatuk az egész földre, és szavuk 

a világ végére.” (Zsolt 19,2-5)     

 

Április 

„Rendeléseimet tartsátok meg. Állatodat 

más fajtával ne párosítsd. Szántófölded-

be ne vess kétféle magot. Ne legyen raj-

tad kétféle szövetű ruha. (3Móz 19,19)      

 

Május 

„Tartsátok be minden rendelésemet és 

minden végzésemet, és azokat cselekedjé-

tek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, 

amelyre én viszlek be titeket, hogy ott 

lakjatok.” (3Móz 20,22)     

 

Június 

„Hat esztendőn át vesd be szántófölde-

det, és hat esztendőn át metsszed szőlő-

det, és takarítsd be termését. A hetedik 

esztendőben pedig szombati nyugalma 

legyen a földnek, az Úrnak szombatja 

szerint. Szántóföldedet ne vesd be, és 

szőlődet meg ne metszd.” (3Móz 25,3-4)     

 

Július 

„Ha rendeléseim szerint jártok, és paran-

csolataimat megtartjátok, és megcselek-

szitek, idejében adok esőt nektek, és a 

föld megadja termését, a mező fája is 

megtermi gyümölcsét. Cséplésetek szü-

retig tart és a szüret a vetésig; jóllakásig 

ehetitek kenyereteket, és biztonságban 

lakhattok földeteken.” (3Móz 26,3-5)     

 

Augusztus 

„Ne nézd el, ha felebarátod ökre vagy 

juha kóborol, és ne fordulj el azoktól, ha-

nem bizony tereld vissza azokat felebará-

todhoz. Ha látod, hogy testvéred szamara 

vagy ökre az úton kidőlve fekszik, ne for-

dulj el tőlük, hanem segíts neki lábra áll-

ni.” (5Móz 22,1 és 4)     

 

Szeptember 

„Mert Isten minden teremtménye jó, és 

semmi sem elvetendő, ha hálaadással 

élnek vele, mert megszenteltetik Isten 

igéje és a könyörgés által.” (1Tim 4,4-5) 

 

Október 

„Mert azt mondja az Írás: „A nyomtató 

ökörnek ne kösd be a száját”, és hogy 

„méltó a munkás a maga bérére.” 

(1Tim 5,18)     

 

November 

„Mindennek a vége pedig közel van, le-

gyetek tehát mértékletesek és józanok, 

hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt 

pedig tartsatok ki az egymás iránti szere-

tetben, mert a szeretet sok vétket elfe-

dez.” (1Pét 4,7-8)     

 

December 

„És láttam új eget és új földet, mert az 

első ég és az első föld elmúlt, és a tenger 

sem volt többé. És láttam a szent várost, 

az új Jeruzsálemet, amint Istentől alá-

szállt a mennyből, felkészítve, mint egy 

férje számára felékesített menyasszony. 

Hallottam, amint a trón felől egy hatal-

mas hang ezt mondta: Íme, az Isten sátra 

az emberekkel van, és velük lakozik, és 

azok az ő népei lesznek, és maga az Is-

ten lesz velük.” (Jel 21,1-3)     

A kegyelem csillagjegyében 
 
A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp he-

lyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében:  
 

„Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, 

töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, 

az ég madarain és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Azután ezt mondta 

Isten: Íme, nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén és minden 

fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Az legyen az eledeletek. (1Móz 1,28-29)     
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Gyerekoldal ● 

Miután Isten elvégezte teremtő munkáját, két fontos fel-

adatot bízott az emberre! Kideríthetitek, hogy mit, ha a 

levelekben levő betűkből értelmes szavakat alkottok!  

 
 

Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden 

kertjében, hogy  _  _  _  _  _  _  _  és  _  _  _  _  _  _  azt. 

1Móz 2,15 

Az alábbi felsorolásban Isten teremtményei közül találsz néhányat. 

Kösd össze a szavakat a megfelelő ábrákkal, aszerint, hogy melyiket mikor teremtette Isten! 

 
 

szárazföld  ember  világítótestek  vízi állatok  tenger  világosság  vadállatok  növények  égbolt  madarak 
 

2. nap 1. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap 

 
Elrejtettünk az alábbi szókeresőben 14 szót a teremtéstörténetből. 

 A szavakat keresheted vízszintesen, függőlegesen és átlósan. 

A szavak első betűjét segítségként megadtuk. 
 

 

J 
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● Hírek 

Hogyan tegyük egyházi rendezvényeinket környezetbaráttá? Ez egy olyan kérdés, ami könnyen lehet, hogy több 

lelkészben, vagy akár gyülekezeti tagban is felmerül. Ki-ki lehetősége és tudása mértékében bizonyosan tesz is az 

ügy érdekében. Ha viszont rendszerezett és gyakorlati hasznú tanácsokra vágyunk, akkor van olyan hely, ahol ezeket 

megtaláljuk. Szó esik itt a poharakról, tányérokról és evőeszközökről (egyszer használatos műanyagokról – ezeket 

inkább ne használjuk –, papír- vagy többször használható műanyag poharakról), ezek tisztításáról, ha nem egyszer 

használatosak, a hulladékkezelésről, információs anyagokról, szórólapokról, de sok más témáról is. 

Előfordul, hogy denevérek, baglyok költöznek be a templom tornyába. Mit tehetünk, hogy az épületet és a beköl-

töző állatfajokat is védjük? Mit tehetünk, hogy a madarak ne repüljenek neki a nagy ablakoknak? 

Egyáltalán fontos a gyülekezetnek környezetünk állapota? Gondosan bánik az ajándékba kapott erőforrásaival? 

Újrahasznosított papírt használ? Takarékoskodik a vízzel? Energiatakarékos égővel világít? Szabadban is szokott 

gyülekezeti alkalmakat tartani? Imádkozik, tájékozódik a környezet dolgairól? Házi sütemény, helyi termék van a 

szeretetvendégségen? A kérdések sora már így is hosszú, de sokáig lehetne még folytatni. A legfontosabb közülük 

talán az, hogy mit tehetek keresztyén emberként a környezetemért? 

Kétségtelen, hogy sok gyülekezetben felmerültek ezek a kérdések, vagy legalábbis egy részük. Akik komolyab-

ban gondolkoznak erről, azoknak lehetőségük van csatlakozni a református ökogyülekezeti mozgalomhoz. 

Magyarországon csak az elmúlt évben 10 gyülekezet csatlakozott hozzá. Más országokban is van ilyen mozga-

lom, ahova olyan keresztyén gyülekezetek, egyházi közösségek és intézmények (óvodák, iskolák, kollégiumok,  

felsőoktatási intézmények, idősek otthona stb.) jelentkezhetnek, amelyek szemléletükkel, önkéntes működésükkel 

aktívan tesznek a teremtett világ megóvásáért. Ráadásul a kezdeményezés ökumenikus szemléletű, az ECEN 

(Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat) keretén belül született, a Skót Egyház partnerkapcsolataként műkö-

dik, amelyet a Rajna-Vesztfáliai Egyház is támogat. A jól működő partnerkapcsolatok nem azt a célt szolgálják, 

hogy csak egyszeri, demonstratív projektek szülessenek. Az emberek gondolkozásának a megváltoztatása a fő cél. 

A csatlakozás egy ilyen mozgalomhoz akár messzire is vezethet. Az ökogyülekezetek az elmúlt időszakban, a  

rajz- és fotópályázatokon túl, olyan programokat indítottak el, amelyekhez a többi gyülekezet is csatlakozhat. Ilyen 

például a Gyümölcsfák a papkertben című program, amelynek célja az őshonos növényfajták visszahonosítása a 

templomkertekbe és a papkertekbe. A programok mellett kiemelt nyereség, hogy az okogyulekezet.hu honlapon szá-

mos ismertető anyag, kiadvány, hanganyag és film  is elérhető. Ugyanitt számos írás olvasható az ökoteológia tárgy-

körében. A konferenciákon való részvétel és az évente megtartott Teremtés hete is minden gyülekezet épülésére szolgál. 

Az ökogyülekezeti mozgalom 

• A Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége 

február 16-án, Marosvásárhelyen tartotta beszámoló 

közgyűlését, amelyen igét hirdetett Székely Ferencz lel-

kész, missziói előadó, beszámolót tartott Szövérffi Me-

linda egyházmegyei elnök és Menyhárt Katalin körzeti 

elnök, aki a Felső-Maros menti körzet tevékenységét 

mutatta be. Az egybegyűlteket Czirmay Csaba Levente 

esperes úr köszöntötte.  

• Február 21-22-én Kalotaszentkirályon tartották tavaszi 

elnökségi ülésüket az Erdélyi Református Egyházkerület 

egyházmegyéinek nőszövetségi elnökei, alelnökei, régi-

ós elnökei és a kerületi nőszövetség elnökségi tagjai. A 

találkozó a bonyhai családnap részletes megtervezésével 

kezdődött, majd a programok kiválasztásával, azok fele-

lőseinek megnevezésével, az igehirdető, az előadók, a 

koncertezők meghívásával, valamint részletes szervezési 

teendők leosztásával folytatódott. Szóba került a Refor-

mátus Egység Napja, amelyet az egyházkerület Maros-

vásárhelyen szervez május 22 és 24. között. Az egységnap 

megszervezésében a nőszövetség is szerepet vállal, 

ezeknek a feladatoknak a leosztása is megtörtént. A ta-

lálkozó második napjának fő célkitűzése a Nőszövetség 

2020-as évi Egyházkerületi Közgyűlésének előkészítése 

volt, amelynek helyszíne a Marosvásárhely Felsővárosi 

Református Egyházközség lesz március 21-én.  

• Március 6-án több nőszövetségi csoport is megtartotta 

a Női Világimanapot, amelynek tematikáját az idén a  

Jn 5,2-9  alapján  a zimbabwei nők állítottak össze.  
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Rejtvény ● 

 

 Kiadja a  

 Munkatársak: Borsos Melinda, Berekméri Melinda, Bustya Sándor,  

 Czirmay Csaba Levente, Korondi Kinga, Simon Imola, Székely Ferencz  

 Korrektor: Bálint Boglárka 

 Borítóterv: Orbán Tibor   

 Cím: Marosvásárhely, Bernády tér 3. szám.  

 Tel: 0265-214975  

 e-mail: promissio2007@gmail.com 

 Honlap: mariaesmarta.ro  

 ISSN: 1583-1329  Nyomda: Intermedia Kft. 

Rejtvényünkbe

lelkész, orvos, orgonista Albert 

Schweitzer (1875–1965) ma is na-

gyon időszerű figyelmeztetését épí-

tettük be:  

„Nagy veszélyben vagyunk. Olyan 

…” (folytatás a rejtvényben). 

 

Vízszintes: 

1. A beépített intelem első részlete, 

12. Egykori marosvásárhelyi lelkész, 

majd rövid ideig egyházunk püspö-

ke:  Zágoni ... György (1705–1767), 

13. Alvás közben álmot lát, 14. Kis 

híján kézi! 15. Becézett Eduárd,  

17. Afganisztáni folyó, 18. Kötőszó, 

19. Benedek Elek lánya, Benedek ... 

(1890–1975), a kisbaconi emlékház 

egykori hűséges gondozója, 21. Meg-

alázó megszólítás, 22. Egy híjával 

25. Csonthéjas gyümölcs névelővel, 

27. Vigyázója, 28. Samáriai hegy. 

Innen hangzott el az átok (5Móz 

27,13), 29. Szentgericén született 

jeles történészünk: Jakab ... (1820–

1897), 30. Igavonó állat, 31. Sporto-

ló öltözete, 32. Becézett Miklós, 33. 

Összevissza lakom! 34. Üres tekin-

tet! 35. Latin é, 37. Zaj kezdete! 38. 

Különös nevű település Vas megyé-

ben, Szombathely szomszédságában, 

39. Pénz és lépés egyaránt lehet, 

41. Vissza: becézett Kornélia, 42. 

Befejezett, 43. Itt volt József és Má-

ria otthona (Lk 2,39), 46. Az első 

pünkösdi prédikáció ilyen volt (Ap 

Csel 2) 

 

Függőleges: 

1. Keresztelő János édesanyja (Lk 

1,57), 2. Ilyen a friss újság, 3. Belga 

és norvég autók jelzése, 4. Mezőgaz-

dasági gép és igás állat, 5. ... Antal, 

1862-ben született jeles író és mű-

fordító, 6. Személyragos határozó-

szó, 7. Fehér románul, 8. Feltúrt ha-

lom! 9. Mózes ellen lázadó férfi, 

kinek fiai életben maradtak (4Móz 

26,11), 10. Arra a helyre, 11. Dikta-

túra kezdete! 12. A beépített figyel-

meztetés folytatása, 16. Az idézet 

befejező szava, 19. Az ókori Kína 

északi határát ez védte, 20. Ida meg-

oszt? 22. Lévi törzse nem kapott 

birtokot, az Úr lett az ő ... (5Móz 

18,1-2), 24. Fém és kerámia felületét 

védi és díszíti, 26. Ikrában és ikonon 

egyaránt megtalálható! 27. Termé-

szetvédelmi besorolás, 29. Középen 

leír! 30. Szemtanúk gyakori vallo-

mása, 32. Milyen irányba? 33. Cso-

konai múzsája (é. f.), 35. Berde Má-

ria gyönyörű versének címe: Az 

én ..., 36. Nézd: lángol, 39. Távolba 

mutató szó tárgyraggal, 40. Vissza: 

földdel kapcsolatos előtag, 42. Testi-

lelki gyötrő fájdalom, 44. Igeképző 

idegen szótöveknél, 45. Török Me-

linda, 47. Vissza: gyarapodik.   

 

Megjegyzés: a csillaggal jelzett koc-

kába kétjegyű mássalhangzó írandó. 

A beépített bibliai nevek a Károli 

fordítás szerint írandók. 

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

Egyszerű karalábéleves nokedlivel  

Hozzávalók: 2 db karalábé, 1 db krumpli, 1 fej vörös-

hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 3 evőkanál tej, liszt, olí-

vaolaj, só, őrölt feketebors, őrölt pirospaprika, zöldség-

leveskocka. A nokedlihez: 1 db tojás, 20 dkg liszt, só.  

Elkészítés: A karalábét és a krumplit kockára vágjuk, a 

hagymákat aprítjuk. Egy lábasban olajon előbb a hagy-

mákat megdinszteljük, majd beletesszük a karalábét és a 

krumplit is, rövid ideig pároljuk. Majd fűszerezzük, s 

felengedjük vízzel, belemorzsoljuk a leveskockát. Amíg 

a leves fő, elkészítjük a nokedli tésztáját. Amikor már 

csaknem puhák a zöldségek, beleszaggatjuk a nokedlit, 

szórunk rá egy kevés lisztet, öntünk bele egy kevés tejet. 

A tetejére még szórunk őrölt feketeborsot.   

 

Sonkás-gombás sült puliszka  

Hozzávalók: 20 dkg kukoricaliszt, só, bors, 5 dkg vaj, 

20 dkg sajt, 2 fej vöröshagyma, olaj, 25 dkg gomba, 15 

dkg főtt füstölt sonka, 2 dl tejszín, petrezselyem.  

Elkészítés: Lábosban 5 dl vízhez keverjük a kukorica-

lisztet, és állandó kevergetés mellett megfőzzük. Sóz-

zuk, borsozzuk, és sűrű kását készítünk belőle. Míg for-

ró, hozzákeverjük a vajat és 10 dkg reszelt sajtot. Félre-

tesszük és kihűtjük. Az apróra vágott hagymát az olajon 

néhány percig pirítjuk, hozzáadjuk először a felaprított 

gombát, majd a felkockázott sonkát. Megsózzuk, meg-

borsozzuk, és 3-5 perc alatt összesütjük. Hozzáöntjük a 

tejszínt, megszórjuk vágott petrezselyemmel és összefor-

raljuk. Kiolajozott tepsibe helyezzük a kukoricagombó-

cokat és meglocsoljuk a gombás-sonkás tejszínes ragu-

val. Megszórjuk a maradék reszelt sajttal, és előmelegí-

tett sütőben 200 fokon 10-15 perc alatt összesütjük.   

 

Almás-banános zabpelyhes keksz  

Hozzávalók: 3 db banán, 2 db alma, 2 bögre zabpehely 

(2 dl), 1 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csipet szóda-

bikarbóna, 1 tk. fahéj.  

Elkészítés: Az almát meghámozzuk, lereszeljük. A ba-

nánt villával szétnyomkodjuk, hozzáadjuk a lereszelt 

almát, zabpelyhet, tejet, vaníliás cukrot, szódabikarbó-

nát, fahéjat. Összegyúrjuk, majd közepes méretű gombó-

cokat formálunk belőle. A gombócokat sütőpapírral bé-

lelt tepsibe tesszük, és kicsit ellapogatjuk, majd 200 fok-

ra előmelegített sütőben 20 percig sütjük.  

 

Körtés-vaníliás smoothie 

 

Hozzávalók: 2 db körte, 2 pohár natúr joghurt, 1/4 rúd 

vanília, 1 ek. méz.  

Elkészítés: A körtét megmossuk és meghámozzuk, a 

magházát eltávolítjuk, majd feldaraboljuk. A joghurttal, 

a mézzel és a vaníliarúd kikapart magjaival turmixgépbe 

tesszük, és az egészet krémesre pürésítjük. Poharakba 

adagolva azonnal fogyasztjuk.   



 

Tanuld meg ezt a versemet, 

mert meddig lesz e könyv veled? 

Ha a tied, kölcsönveszik, 

a közkönyvtárban elveszik, 

s ha nem: papírja oly vacak, 

hogy sárgul, törik, elszakad, 

kiszárad, foszlik, megdagad 

vagy önmagától lángra kap, 

kétszáznegyven fok már elég – 

és mit gondolsz, milyen meleg 

egy nagyváros, mikor leég? 

Tanuld meg ezt a versemet. 

 

Tanuld meg ezt a versemet, 

mert nemsokára könyv se lesz, 

költő se lesz és rím se lesz, 

és autódhoz benzin se lesz, 

és rum se, hogy leidd magad, 

mivel a boltos ki se nyit, 

s kivághatod a pénzedet, 

mert közeleg a pillanat, 

mikor képernyőd kép helyett 

halálsugarat közvetít, 

s mert nem lesz, aki megsegít, 

ráébredsz, hogy csak az maradt 

tiéd, mit homlokod megett 

viselsz. Ott adj nekem helyet. 

Tanuld meg ezt a versemet. 

 

Tanuld meg ezt a versemet, 

s mondd el, mikor kiöntenek 

a lúgtól poshadt tengerek, 

s az ipar hányadéka már 

beborít minden talpalat 

földet, akár a csiganyál, 

ha megölték a tavakat, 

s mankóval jön a pusztulás, 

ha fáján rohad a levél, 

a forrás dögvészt gurguláz 

s ciánt hoz rád az esti szél: 

ha a gázmaszkot felteszed, 

elmondhatod e versemet. 

 

Tanuld meg ezt a versemet, 

hogy elkísérjelek. Lehet, 

s túléled még az ezredet, 

s pár kurta évre kiderül, 

mert a bacillusok dühödt 

revánsa mégse sikerül, 

s a technológia mohó 

hadosztályai több erőt 

mozgatnak, mint a földgolyó – 

memóriádból szedd elő 

s dúdold el még egyszer velem 

e sorokat: mert hova lett 

a szépség és a szerelem? 

 

Tanuld meg ezt a versemet, 

hadd kísérlek, ha nem leszek, 

mikor nyűgödre van a ház, 

hol laksz, mert nincs se víz, se gáz, 

s elindulsz, hogy odút keress, 

rügyet, magot, barkát ehess, 

vizet találj, bunkót szerezz, 

s ha nincs szabad föld, elvegyed, 

az embert leöld s megegyed – 

hadd bandukoljak ott veled, 

romok alatt, romok felett, 

és súgjam néked: tetszhalott, 

hová mégy? Lelked elfagyott, 

mihelyst a várost elhagyod. 

Tanuld meg ezt a versemet. 

 

Az is lehet, hogy odafenn 

már nincs világ, s te odalenn 

a bunker mélyén kérdezed: 

hány nap még, míg a mérgezett 

levegő az ólomlapon 

meg a betonon áthatol? 

s mire való volt és mit ért 

az ember, ha ily véget ért? 

Hogyan küldjek néked vigaszt, 

ha nincs vigasz, amely igaz? 

Valljam meg, hogy mindig reád 

gondoltam sok-sok éven át, 

napfényen át és éjen át, 

s bár rég meghaltam, most is rád 

néz két szomorú, vén szemem? 

Mi mást izenhetek neked? 

Felejtsd el ezt a versemet. 

Faludy György 
 

Tanuld meg ezt a versemet 


