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Tartalom ● 

Tizenhárom éves múltam, 

mikor az első háromfogásos 

ebédet elkészítettem. Édes-

anyámat és testvéreimet vár-

tam haza Budapestről, ne-

kik készült az örömszerző, 

meleg eledel. Nem jártam 

főzőiskolába, édesanyámnak 

segítve, a konyhában lábat-

lankodva tanultam meg főzni. 

Kopott is rendesen a konyhai szőnyeg. Négy évtized táv-

latából nem emlékszem miket, de tudom, hogy finomakat 

ettünk. Édesanyám naponta többször is főzött, mert enni 

kellett. Bár akkor még „nem azért éltünk, hogy együnk, 

hanem azért ettünk, hogy éljünk”. Hálásak voltunk, 

hogy volt háztáji, volt pékségben sütött meleg kenyér.  

Tatár Tibor igei elmélkedése is hálaadásra hív ben-

nünket. Hálásak lehetünk egyénenként és közösségként.  

Dobai Izabella lelkipásztor ír arról, hogy miért jó a 

közösen elkészített szendvics, vagy tejberizs mellett be-

szélgetni.  

Luther Márton reformátor idejében is voltak asztali 

beszélgetések, ezek nyomtatásban olvashatók. A könyvet 

Papp Noémi lelkipásztor ajánlja.  

Mára már sokat változott a fogyasztói magatartá-

sunk. Bustya Sándor jegyzetében olvashatnak erről.  

Szeretünk sokat, érdekeseket, ínyencségeket enni. Koron-

di Kinga egy húsfeldolgozó cég vezetőjével beszélgetett, 

ahol a hagyományosat igyekszenek új ruhába öltöztetni, 

és ez a sikerük titka.  

Berke Sándor elmeséli, miért szeret főzni.  

A gazdasszony régen tanult receptekből főz.  

A gyerekek csodálatos vendégség részesei lehetnek.  

Az élet egy szelet vajas kenyértől is megszépülhet.  

A megszokott rovataink mellett új rovat indul, célja a 

közösségükért dolgozó, hűségesen szolgáló személyek  

rövid bemutatása.  

Szeretettel ajánlom, olvassák magazinunkat. 

•   BORSOS MELINDA 
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● Igemagyarázat 

A világ, ami körülvesz minket, állandó félelemmel 

tölti el szívünket. A modern technika vívmányai lehető-

séget adnak a nagyvilágban történt események másod-

percek alatt történő megismerésére. Valahol robbantottak, 

valahol árvíz volt, valahol földrengés, sok békétlenség, 

sok áldozat – rettegés, félelem, bizonytalanság.  Kapkod-

juk a fejünket, lassan beleveszünk az információk árada-

tába. Most vírus – teljes bizonytalanság. Életünk a  

találgatásokban merül ki. Mi a célja az egésznek? Vagy 

tényleg itt van a fertőző kór, amit nem tud az emberi  

tudomány kezelni, leküzdeni?!  

A média kürtöli: jön a hét nyomorúságos szűk eszten-

dő. Készülj ember a legrosszabbra! Valami, valaki ebből 

a rettegő-félő emberiségből kimaradt. Nem lehetünk 

együtt, és talán már eljutottunk odáig, hogy nem is hi-

ányzik a közösség. Életünket féltjük, csak magunkra 

gondolunk, lessük az új híreket. 

Vajon megfeledkeztünk Arról, Aki átsegíthet, megse-

gíthet minden nyomorúságunkban?! Nem azt tapasztal-

juk, hogy az ember alázatosan leborulna imádkozni. 

Nem imádkozik a Szabadítóhoz, az embert szerető Istenhez. 

Siránkozik azon, hogy mi minden hiányzik. Aggódik a 

holnapért, pedig „elég minden napnak a maga baja” (Mt 

6,34b). Isten, mint szerető Atya, nem csak próbára tesz, 

de könyörül is, mert kegyelmes Úr, Aki megszabadít, és 

új lehetőségek elé állít. Megpróbáltatások alatt is gondot 

visel. Mikor borulunk már le, mikor kérjük segítségét, 

megbocsátását? Az ember nem is lenne igazán gyarló 

teremtmény, ha valamiért ne félne, rettegne.  

„Tudjuk”, hogy Isten  kirendeli a lélek táplálékát az 

Őt keresőknek, de leborulva előtte, tiszta szívvel hin-

nünk kell, hogy ígérete szerint a test minden szükségletét 

is megadja nekünk.  

Egyesek elveszítették, vagy elveszíthetik munkahe-

lyüket. Meglesz-e a mindennapi kenyerük? Talán ez 

okozza a legnagyobb félelmet. Szüleink, de inkább 

nagyszüleink tudták, hitték, hogy a mindennapi kenyér 

Isten ajándéka, és ezért hálát adtak. Ma az úgymond hí-

vő, de félő ember kenyerek különböző fajtája között vá-

logat. Vajon hálát tud adni mindezért, vagy természetes, 

hogy ez van? Mind lelki, mind testi szükségleteinket az 

Úr rendeli ki. Csak a langyosan hívő, vagy az Istentől 

távol levő ember fél. Nem tudja teljes életét a teremtő és 

Megváltó Úrnak átadni. Mennyire nehéz az a pár szó, 

amit előtte leborulva kellene kimondani: Uram, segíts… 

A Hegyi Beszédben a biztatás életet megáldó igéi hang-

zanak el: „Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vet-

nek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti 

mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek 

vagytok-é azoknál?” (Mt 6,26). Éreznünk kell, hogy mi 

mindennél különbek vagyunk. Isten szeretett, megváltott 

gyermekei vagyunk. Atyánk a legnagyobb megpróbálta-

tásban is gondot visel reánk. Higgyük el, lehet, hogy 

most csak néhány kenyerünk és halunk van, de a szerető 

Istenünk, Jézus Krisztus által, megsokasítja azt. Hinnünk 

kell, hogy eljön az idő, amikor hálaadással borulhatunk 

le, mert átéltük, megtapasztaltuk Isten megbocsátó szere-

tetét. Emeljük fel imádságunk szavát az Úrhoz, kérjük 

oltalmát az emberiség életére. Induljunk el Őt követve, 

azzal a hittel, hogy Őáltala minden megváltozik, újjá 

lesz. Az Úré a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

Az étel Isten áldása 

„Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti 

mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?” (Mt 6,26 ) 

●   TATÁR TIBOR 

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel 

inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!” (Mt 7,11) 
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 Irodalom ● 

a konyha-szőnyeg kikopott. 

Ott járom táncom minden nap, 

mint igájába fogott rab 

taposómalma kényszerében. 

 

Tűz és víz kettős forrása között 

két lépés jobbra, kettő balra – 

lüktető ritmust ver az óra. 

Hívnak messzire űző vágyak – 

a percek közben mind elszállnak, 

s én tűz-víz örök őrizője, 

parancsolója-rabja nem megyek. 

Hordok még vizet, tüzet lángolóbbat, 

mert erre hajt a szeretet. 

 

Szálljon a gőz, mint oltár füstje, 

melyben magamat áldozom – 

és lábam alatt kopjon ki a hely, 

mely gödörré lesz egykoron... 

Hátamban kés a fájdalom, 

de nincs menekvés, 

csak véges-végig járni táncom, 

míg előáll minden nap 

lisztek, húsok és füvek elegyéből 

az eledel kezem alatt, 

hol lángok s vizek összejátszanak. 

 

Ha meglennétek – ó, mind – ételek, 

tűzön varázsolt alkotások, 

köröttem mindent elborítanátok – 

de nem maradt meg semmi más,  

csak arcomon mély, apró ráncok, 

odarajzolták tűz-körüli táncok, 

hajszoltak, űzők, szaporák –  

 

s kopik a szőnyeg, kopik tovább... 

  Adorjáni Nagy Aranka 
 
 

Tűzhelyem előtt 
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● Jegyzet 

„Nincs az ember számára jobb e 

világon, mint hogy egyék, igyék és 

vigadjon, és ez kísérje őt munkájá-

ban élete minden napján, amit Isten 

adott neki a nap alatt.” A Prédikátor 

könyvében (8,15) található ez az 

első olvasásra igencsak tetszetős 

igevers. Mintha arra sarkallná az 

olvasót, hogy egyen és igyon bátran, 

örüljön a tápláléknak, amelyet magá-

hoz vehet, hiszen nincs annál na-

gyobb öröm, mint a jól végzett mun-

ka után elfogyasztott étel és ital. 

Nincs is ezzel semmi baj, mindad-

dig, amíg az elfogyasztott élelmisze-

rek mennyisége nem nagyobb, mint 

amennyi a munkavégzéshez szüksé-

ges. Mikor a bevitt és az elhasznált 

energia közti egyensúly felborul, 

akkor kezdődnek a gondok, pana-

szok, betegségek, amelyek beárnyé-

kolják a munka, az evés és ivás örö-

mét. 

A mértékletességet (a Lélek gyü-

mölcsének nevezi Pál apostol), leg-

alábbis étkezés tekintetében, nem 

vesszük komolyan. Ezt igazolják 

azok az adatok, amelyek szerint kon-

tinensünkön a népességnek több 

mint fele túlsúlyos, és több mint húsz 

százaléka elhízott. Az életkor előre-

haladtával  nő a túlsúllyal  és elhí-

zással küzdők aránya is, a 65 évnél 

idősebbek körében tíz személy közül 

nyolcnak okoz ez gondot. Megszok-

tuk a napi háromszori étkezést, a 

legalább két, de inkább három fo-

gásból álló ebédet, a tévé előtti esze-

getést, rágcsálást, nassolást. Nem 

tudatosul bennünk, sőt jóformán ész-

re sem vesszük, hogy mennyi táplá-

lékot és üdítőnek nevezett cukros 

folyadékot fogyasztunk el. Pedig be 

kell látnunk, hogy a gépesítés követ-

keztében, illetve a számítástechnika 

elterjedésével a munkához szükséges 

energiaszükségletünk alaposan csök-

kent. Ennek következtében indoko-

latlan, sőt mi több: az egészségre 

káros ennyit enni és inni. A magas 

vérnyomás, a cukorbetegség, a  

szív- és érrendszeri megbetegedések, 

az ízületi rendellenességek a leggya-

koribb panaszok a túlsúlyosak és 

elhízottak körében. Elejét kellene 

venni a bajnak, ezért értelemszerűen 

fokozottan kellene figyelnünk arra, 

hogy mennyit eszünk. Fogyasztói 

társadalmunk azonban nem érdekelt 

ebben. Vedd, megérdemled, ne saj-

náld magadtól! – kínálják a terméke-

ket, aztán a súlyfelesleg leadására 

újabb ajánlatokat kapunk: tornater-

mek,  uszodák kínálják különféle 

edzésterveiket, tökéletes alakot ígér-

ve a belépő klienseknek.  

Kevesebbet enni az eddiginél? Az 

nem üzlet, sem a termelőknek, sem a 

kereskedőknek, sem a konditermek-

nek.  

Többet enni a szükségesnél, any-

nyit tesz, mint mértéktelennek lenni, 

pazarolni.  Pazarlás a tányérba ki-

mert, el nem fogyasztott étel, az el-

dobott kenyérhéj is. Az Élelmezés-

ügyi és Mezőgazdasági Világszerve-

zet (FAO) becslése szerint a megter-

melt élelmiszerek jelentős része − 

mintegy egyharmada – szemétbe 

kerül. Egyrészt a mértéktelen terme-

lés, a tárolási-, szállítási- és elosztási 

folyamat hiányosságai, másrészt a 

pazarló háztartások felelősek ezért. 

Miként az elfogyasztott kalória 

mennyisége sem tűnik reálisnak,  

mert nem tudatosul bennünk az 

„eszegetés”, úgy a kidobott élelmi-

szerekre vonatkozó adatok is valót-

lannak tűnnek. Ha kétségeink lenné-

nek a fentiek tekintetében, nézzünk a 

tükörbe, illetve vizsgáljuk át a sze-

meteskukánk tartalmát! 

–  Tiszteletes úr, engem a vétek 

hizlal – vallotta be lelkészének gyü-

lekezetünk egyik asszonya, majd 

talányos kijelentését így folytatta: – 

Mikor ebéd után leszedem az asztalt, 

az otthagyott, el nem fogyasztott 

falatokat látva, arra gondolok, hogy 

ezt kész vétek kidobni. Nem is do-

bom ki, megtartom, megeszem én. 

Ez a vétek hizlal engem. 

És minket vajon melyik? 

Nincs jobb, mint enni? 

•   BUSTYA SÁNDOR 

Kenyeret anyám úgy eszik, 

mint aki folyvást éhezik, 

s darabkájáért, ha lehull, 

pokol jár irgalmatlanul. 

 

Narancsot anyám úgy eszik, 

mint aki közben vétkezik, 

mint aki lop, bár nem zsebes, 

s fél, hogy valahogy rajtaveszt. 

 

Anyámat a gondok úgy eszik, 

harapja, rágja mindegyik, 

tépdesik, bár csak csöpp falat, 

hogy rajta naggyá hízzanak. 

Kiss Benedek 
 

Kenyeret 
anyám  

úgy eszik 
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Interjú ● 

– A hagyományt érdemes tovább vinni, mert az egy 

tudás, amit érdemes megőrizni, és felelősök is vagyunk 

azért, hogy tovább vigyük, mert ezt nem szabad elhanya-

golni. Nem szabad a múltból jövő tudást és tapasztalatot 

elfelejteni. A Petri családban – noha csak felnőttként, a 

feleségem révén kerültem –, azt látom, hogy ez úgy 

van, hogy a családi eseményeknél, ugyanúgy, ahogyan a 

család boltjában, megvannak a hagyományok, amelyek-

hez ragaszkodnak. Anyósom az ételeket a régi receptek 

alapján készíti, és azt mindenki tudja, hogy a Petri csa-

ládban ez miként volt, és ehhez ragaszkodnak. Apósom 

kifejezetten kéri, hogy ugyanúgy történjenek most is. 

Természetesen ez nem öncélú, hiszen megvannak ezek a 

nagyon jó régi ételek, és anyósom nagyon jól el is tudja 

készíteni, úgyhogy nemcsak beszélnek róla, hanem példa 

szintjén is láthatom, hogy a hagyomány mennyire  

fontos. Ugyanezek az elvek a cég politikájában és műkö-

désében is fellelhetők, ezek a család összetartozására 

épülnek. 

 

– Igazán szép célkitűzés lehet a hagyományok 

megőrzése, ugyanakkor a gasztronómiában ennek 

igen nagy akadálya, hogy bizonyos alapanyagok ma 

már nem pontosan ugyanolyanok, mint 100 évvel ez-

előtt voltak, mint ahogyan az életvitelünk is jelentő-

sen különbözik a korábbitól. 

– Igen, ennek az az oka, hogy nagyon megnőtt a 

Földnek a népessége, a lakossága, ezért olyan módsze-

rekhez kellett folyamodnia az iparnak, amelyek olcsóbbá 

tették az étel előállítását, ugyanakkor megnövelték a 

mennyiséget. Ez pedig nagymértékben megváltoztatta az 

élelmiszerpiacot. 

 

– Így aztán elég nehéz megtalálni ugyanazt az ízt, 

amit a száz évvel korábbi recept megkívánna… 

– Attól függ, hogy miről van szó, de ha nagyon sze-

retnénk, akkor azért ma is elérhetők a hagyományos és 

jó minőségű alapanyagok, illetve ízek, hiszen egy jó mi-

nőségű ételnek, mint ahogy a hústerméknek is, a lényege 

a jó alapanyag, ezt kell megkeresni, és ezt bele kell tenni. 

 

– A jó minőségű alapanyagok mennyiben növelik 

meg a költségeket? Mennyivel drágábbak például a 

jó minőségű fűszerek? 

– Igen, lehet vásárolni olcsóbb fűszereket is, viszont 

annak nem olyan az aromája, az ízvilága és a színe, úgy-

hogy ezen nem érdemes spórolni. Inkább érdemes a jó 

minőségű fűszert beszerezni. Kétségtelen, hogy a jó mi-

nőségű fűszer akár 30 százalékkal is drágább lehet, vi-

szont abból kevesebbet is kell használni, míg az olcsób-

ból többet kellene, tehát végsősoron a többletkiadás 

megtérül. 

 

– A korábbihoz képest, gondolom, a hús tekinteté-

ben a legkönnyebb a hagyományost előállítani… 

– A húsnál annyi a változás, hogy régen a szalonná-

nak, a zsírnak nagyobb volt az értéke, mint ma. Éppen 

azért, korábban a disznóknak, amelyeket hizlaltak, jó 

nagy szalonnájuk volt és zsírosabbak voltak, de mára ez 

megváltozott. A mai étkezésbe már nem tartozik annyira 

bele a szalonna és a zsír, inkább a hús az érték, és ez 

meg is látszik a sertéshizlalásban. Most már csak kétujj-

nyi vastag a sertés szalonnája, és a disznók inkább húso-

sabbak. Ez az ipar válasza az igényváltozásra, ma már 

sokkal több élelemhez jutunk, és kevesebb a kemény 

munka is, így aztán könnyebben is elhízunk, nincs már 

szükségünk annyi zsírra és szalonnára. 

 

– Ugyanúgy a megváltozott igényeinket mutatja, 

hogy egyre több receptben egzotikus, korábban elér-

hetetlen fűszer és alapanyag szerepel. 

A hagyomány értékes tudás   
Varga-Pál Petri Zsolt a Petry cég ügyvezető igazgatója. A Petry cég, mint azt 
olvasóink közül sokan tudják, főként húsipari termékeket állít elő. A cég 1879-es 
megalapítása óta két elvre támaszkodik, egyrészt a hagyományok megőrzésére, 
másrészt az előrehaladás iránti vágyra. Ma már 11 erdélyi településen vannak 
boltjaik, de működtetnek egy látványmúzeumot és egy  bisztrót is, ugyanakkor a 
cég havi rendszerességgel szervezi a hagyományos termékek vásárát is. Inter-
júnkban a hagyomány és az újítások összefonódásáról beszélgettünk.  

Fotó: petry.ro 



 

 

 7 

 

2020 / 3 

● Interjú 

 – Van erre is egy bizonyos fokú igény, az emberek 

szeretnek új dolgokat kipróbálni, ez a jólétnek egy mérő-

foka, de ezzel egyidejűleg nagyon sokan a helyi termé-

kekre összpontosítanak, a helyben megtermelt ételeket 

keresik, ez ma már egy trend, egyfajta válasz a globali-

zációra. Az emberek ráébredtek, hogy a helyi, az jobb. 

Erre a mi cégünk válasza, hogy az éttermünkben helyi 

termékekből, helyi termelőktől vásárolt alapanyagokból 

dolgozunk. Persze nem  lehet mindent helyben beszerez-

ni, de a zöldségeink nagy részét, akár a sajtokét is, kör-

nyékbeli termelő állítja elő, a húst pedig mi vágjuk. Ez 

egy trend, az emberek elkezdtek figyelni erre, és mi 

egyetértünk velük, mert a helyi gazdaságot, a helyi ter-

melőket erősíti, akik jó alapanyagot állítanak elő, és ne-

kik is jó, ha helyben tudják értékesíteni. Így alakulhat ki 

helyben egy erős gazdaság, ami mindenkinek jó.  

 

– Korábban azt tapasztaltuk, hogy a helyi termé-

kek nem érték el minőségben a nyugati színvonalat. 

Ez talán most kezd változni, noha a csomagolásban és 

egyebekben még mindig hátrányban vagyunk. 

– Élelmiszerek terén ez nem így van, például a hazai 

sertés sokkal jobb minőségű, mint a nyugati, ezért is 

nem vágunk nyugati állatot, mert ha megnézzük, akkor 

láthatjuk, hogy sokkal hamarabb hizlalják a disznókat, 

vizesebb a húsuk, és ráadásul messziről is kell hozni. 

Ugyanez igaz a marhahúsra is, sőt a helyi zöldségek is 

sokkal jobbak, amelyeket itt állít elő valaki, remélhető-

leg hagyományosan, kevesebb vegyszer és tápanyag fel-

használásával. Ugyanakkor a helyi termékeket nem kell 

annyit szállítani, csomagolni és tartósítani. Az élelmisze-

reknél ezek a fontosak. A nagyáruházak esetében azon-

ban már más szempontok érvényesülnek, ott előtérbe 

kerül a marketing is. 

 

– A hagyományba az is beletartozott, hogy korán 

reggel összegyűlt a család és a barátok, és közösen, 

kézi erővel dolgozták fel, például a disznót. Ezt ipari 

környezetben lehetetlen végigcsinálni. Hogyan illesz-

kedik a hagyományőrzésbe a modern technológia? 

– A kaláka most is megvan, korán is kelünk, és korán 

vágjuk a disznót, csak többet egyszerre, és nem iszunk 

pálinkát… Igen, ez egy higiénikus, jól felszerelt környe-

zetben történik, és abban segít, hogy tisztábban, higiéni-

kusabban és gyorsabban történjen meg a vágás. Ez a ve-

vőink miatt nagyon fontos, erre nagyon odafigyelünk, és 

a modern technológia ebben segít. A kivéreztetéstől 

kezdve, a kopasztáson, hasításon és a hűtésen keresztül, 

a vizsgálatok elvégzését is beleértve, minden azt szolgál-

ja, hogy biztonságosan, higiénikusan állítsuk elő termé-

keinket. Ugyanakkor, bár emberek végzik a munka nagy 

részét, mégiscsak ipari környezetben teszik, ilyen érte-

lemben nem  hagyományos a disznóvágás. Nem is kint 

perzseljük a disznót, és nem is egyet vágunk, hanem na-

ponta százhúszat. Ugyanakkor bizonyos műveleteket 

már egészen modern technológiával végzünk, például a 

trichinella vizsgálatot, vagy olyan technológiát alkalma-

zunk, amely nyomon követhetővé teszi a termékeket, és 

pontosan meg tudjuk mondani, hogy melyik comb me-

lyik farmról jött, mikor volt levágva, de ugyanígy nyo-

mon követhetők a termékeinkben levő alapanyagok is. 

Ezek mind modern eszközök, amelyeket használunk, de 

a hagyományra nincs hatása. Ezzel azt akarom mondani, 

hogy a hagyományokat a mai igényekre, körülményekre 

és lehetőségekre kell adaptálni. Például régről tudjuk, 

hogy ha az állat ideges, amikor levágják, akkor nem jó a 

húsa, és erre ma is kiemelten figyelünk, hogy nem köz-

vetlenül szállítás után  vágjuk az állatokat. Másrészt  

olyan technológiát alkalmazunk, hogy a vágóhíd szaga 

már nem érzik kilométerekre, mint korábban. 

– Vannak újabb termékek, amelyek nem a száz 

évvel ezelőtti életből maradtak ránk, gondolok itt pél-

dául a kommunizmus idejében megismert párizsira.  

– Erre is van igény, és úgy tudom, hogy Romániában 

csak mi készítünk hagyományos technológiával párizsit. 

Ennek lényege, hogy a frissen levágott állat húsát még 

melegen dolgozzuk fel, és kihasználjuk ennek a kötési 

tulajdonságait. 

 
– Ez a 30-40, vagy akár 50 évvel ezelőtti termék 

hagyományosnak számít? 

– Nem, nem igazán, inkább azok a termékeink, ame-

lyeket a száz évvel ezelőtti receptes könyvünk alapján 

állítunk össze. Ezeket a recepteket összegyűjtötték, és az 

1900-as évek elején legépeltették Budapesten, ez tartal-

mazza a Petry család régi receptjeit. Ugyanakkor ez nem 

korlátozhatja a céget, nekünk is van fejlesztési osztá-

lyunk, ahol akár a vevőink receptjeit próbáljuk ki, vagy 

egy általuk megfogalmazott igényre keresünk választ. 

Néha az is megtörténik, hogy látunk valahol, valamit, és 

azt ki akarjuk próbálni.  

Mindazonáltal a cégünk legnagyobb értéke, a hagyo-

mány, erre érdemes építenünk. Könnyű elfelejteni a ha-

gyományokat, de utána nagyon nehéz újra felfedezni. 

Ezért, ha az ember kitűzi, hogy megőrzi ezt a régi, na-

gyon nagy tudást, amit a generációk adtak át egymásnak 

és továbbadja, akkor ez a tudás egyre nagyobb lesz.  

Fotó: petry.ro 

•   KORONDI KINGA 
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– Elmondanám, hogy édesapám 

is református lelkész, én magam is 

református lelkészként vagyok szá-

mon tartva, és nekem ez egy fontos 

dolog, a kötődés az egyházhoz. 

Emellett egy könyves kávézót is be-

indítottam, de dolgoztam projekt-

koordinátorként egy alapítványnál, 

itt, Kolozsváron a Genézius Társa-

ságnál, és azóta itt élek. Négy-öt 

évvel ezelőtt egy tükörtojást és egy 

rántottát tudtam elkészíteni, és nem 

is érdekelt maga a főzés. Megnéztem 

azonban egy dokumentumfilmsoro-

zatot, a Chef’s Table-t (Séf asztala), 

amely minden részben egy-egy ki-

emelkedő szakács életét mutatja be. 

Teljesen magával ragadott Massimo 

Bottura olasz séf szenvedélyes sza-

kácskodása, és eldöntöttem, megta-

nulok én is főzni. Természetesen 

ennek vannak más előzményei is, de 

ez a sorozatrész adta meg a lökést az 

első lépéshez. Ebben láttam meg azt, 

ami nagyon hasonlított a gondolko-

dásmódomhoz. Sokat tanulok, elvé-

geztem korábban egy barista (olyan 

személy, aki főként eszpresszó és 

egyéb kávéfajták elkészítésével és 

felszolgálásával foglalkozik) tanfo-

lyamot is. Ami érdekelt, ahhoz min-

dig tudást és irodalmat is gyűjtöttem, 

mert azt gondolom, hogy csak akkor 

tudunk valamit kiválóan végezni, ha 

elkezdünk tanulni, ez vezet oda, 

hogy majd egyre jobbak legyünk 

benne. A maximalizmus a főzésben 

elengedhetetlen, és ez elsősorban 

nem magáért az ételért, az étkezés 

gyönyöréért fontos, hanem azért, 

hogy a legjobban adhassam tovább 

azt, amit Istentől kaptam. 

 

– Mi volna ez az ajándék, amit 

átadna? 

– A nyitottság. Nagyon szeretem 

az őszinteséget, még ha néha nekem 

sem sikerül teljesen őszintének len-

nem.  Az őszinteséget keresem a 

beszélgetésben és az ételekben is. 

Milyen egy őszinte étel? Először is, 

nem akar más lenni, mint ami, és 

amennyire lehet, szezonálisan egy-

szerű és nagyszerű. Amit csinálok, 

azt „kreatív food”-nak nevezem. 

Például, ha privát séfként dolgozom 

(születésnapokat vagy más ünnepna-

pokat vállalok, a megrendelő kony-

hájában készítem el az ételeket), 

előtte való nap elmegyek, bevásáro-

lok az adott költségkereten belül, és az 

alatt a 3-4 óra alatt, míg beszerzek, 

fejben elkészítem a párosításokat. 

Nem létező receptekből dolgozom, 

hiszen nem reprodukálok, hanem 

produkálok dolgokat, és ez nagyon 

fontos. Ismerem az alapanyagokat és 

tudom, hogy azokat miként lehet 

elkészíteni, megtanultam az ételek 

feldolgozási technológiáit a hagyo-

mányostól az egészen újakig. Ebben 

is szenvedélyes vagyok, és nagyon 

sok szakmai tudást gyűjtöttem össze, 

aminek nyomán nagyszerű dolgok 

jöhetnek létre úgy, hogy mindig 

igyekszem eredeti dolgokat kitalálni. 

Persze pontosan látom azt is, hogy 

milyen keveset tudok még, ha a sza-

kács-példaképeimre nézek. És hát 

gyakran nézek...  Legutóbb egy ke-

resztelőre 14 féle előételt és 14 féle 

főételt, illetve még két desszertet 

készítettünk a feleségemmel, ezek 

ilyen pici falatkák, amelyeken több 

mint 20 órát dolgoztunk. Ebben  

pedig rengetegféle variáció, kombi-

náció létezik. A főzőműhelyeim  

keretében azt is meg tudom tanítani 

az embereknek, hogy minek alapján 

dönthetik el, hogy valami jó-e, mi 

az, ami ehető. Ugyanakkor azt is 

tudom, hogyan kell rossz kajákat 

készíteni, és hogy miként lehet  

nagyon gyorsan javítani a dolgokon. 

Itt nyílhat tere a kreativitásomnak, és 

így születhetnek meg az új ételek.  

 

– Ha jól értem, a tanításon  

volna a hangsúly. Ugyanakkor 

bármit taníthatna, miért éppen a 

főzést választotta? 

– Teológiát végeztem, és szá-

momra az élet egy nagy tanulási  

folyamat. Gyorsan tanulok, és igyek-

A főzés, és ami mögötte van 
Lelkipásztori képesítéssel rendelkezik, jelenleg azonban – legalábbis látszólag – a főzés áll érdeklődése 

középpontjában. Berke Sándorral beszélgettünk a rendhagyó főzésről, és bepillantást nyertünk a mö-

götte húzódó gondolatokba. 

Berke Sándor és családja 
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szem sokat tanulni a hibáimból, és a 

tanulás központi eleme a létemnek. 

Rengeteget foglalkozom azzal, hogy 

miként lehet az embereket tanítani, 

amit pedig csinálok, az egy öröm-

főzés. Ha valami jól sikerül, akkor 

megpróbálom elmondani, vagy a 

kérdésekre megpróbálok válaszolni. 

Az ételről való beszélgetések közben 

kialakul egy tanár-diák jellegű kap-

csolat, amelyben nem lehet eldönte-

ni, hogy ki a tanár és ki a diák. Jean 

Vanier mondja, hogy akkor, amikor 

a szülő, a tanár, vagy akár az orvos 

lemond arról, hogy neki mindig iga-

za van, akkor megtörténik a kéznyúj-

tás. Amikor a vendég eljön hozzám, 

akkor én nem azt akarom, hogy én 

adjak neki, és hogy én halmozzam el 

őt, és csak magamról beszéljek, ha-

nem arra vágyom, hogy megtörtén-

jék az a csoda, hogy a vendégben 

kapunk valamit, ami ajándék. Ezt 

tapasztaltam meg a szüleimnél gye-

rekkoromban, ahol nagyon sok ven-

dég fordult meg, és a tanítás és tanu-

lás iránti vágy összekötődik ezekkel 

az emlékekkel. A gyermekeim szüle-

tése előtt olvastam a fenti gondolato-

kat Vaniertől, és akkor megértettem, 

hogy amikor valaki érkezik, akkor 

ne az elvárásaimat közöljem vele, 

hogy ő az legyen, akinek én látni 

akarom őt, hanem nyitott legyek ar-

ra, hogy ezt az érkezést, például a 

gyerekeim érkezését, egy közös ta-

nulási folyamatként láthassam, ami-

ben én is adhatok, de még annál is 

többet kaphatok. 

 

– Amikor elvállal egy közös fő-

zést, akkor tulajdonképpen létre-

hozza ezt a lehetőséget, amelyben 

közösen tudnak tanulni, mondjuk 

20 óra alatt, amíg elkészül a ke-

resztelői menü. 

– Igen, természetesen ehhez nyi-

tottság is kell mindkét részről, és 

akkor apró csodák történhetnek meg. 

A tanulási folyamat során az ember 

kiszélesíti a határait. A tanulásra 

többféle lehetőség van, lehet egysze-

ri közös főzés, de előzetes megegye-

zéssel ez az alkalom lehet akár 3 

napos is. Most fejezzük be a főző-

műhelyek terét,  egy olyan helyet, 

ahol embereket tanítok majd főzni. 

Hosszú távú terveim között pedig 

szerepel egy kert létrehozása, hason-

ló tanulási térként, ahol közösen le-

het megtermelni, majd leszüretelni a 

terményeket, és azokat természete-

sen közösen feldolgozni. 

 
– Az nyilvánvaló, hogy akik 

ebbe a térbe bekerülnek, azok 

megtanulnak főzni, vagy legalább-

is megtanulnak valamit a főzésről. 

Mi az, ami az Ön számára fontos 

ebben a történetben? 

– Nekem nagyon fontos, hogy 

emberek között legyek. Ezért is 

mentem teológiára, ezért foglalkoz-

tam lelkészséggel is, mert él bennem 

egy vágy, és néha az az illúzió, hogy 

emberek között lenni jó. Abban az 

esetben, ha olyan társaságban va-

gyok, ahol nyitottak, érdeklődnek, 

kérdéseket tesznek fel, és én is tudok 

kérdezni, akkor működni fog. Nem 

egy szakácsiskolát indítok, nem ez 

volt a vágyam, hanem segíteni sze-

retnék az embereknek. Természete-

sen mindenkin nem fogok tudni se-

gíteni, csak azokon, akik nyitottak 

belépni ebbe az oda-vissza történetbe. 

 

– Ez egy lehetőség minden 

résztvevő számára a növekedésre… 

– Igen, ugyanakkor az étkezés 

számomra a minőségről is szól. Te-

hát nem eszünk mást, csak minőségi 

ételeket, amelyek lehetnek végtele-

nül egyszerűek is, de rosszak soha. 

Az étkezésben nem tudok megalku-

vó lenni. A kiemelkedő minőségre 

nagyon erősen törekszem, mint aho-

gyan korábban, míg a kávézóban 

dolgoztam, a kávézásban is megpró-

báltam elérni, de nagyon nagy lépés-

sel tovább lépve, az igehirdetésben 

is. Mindig igyekeztem arra, hogy 

valami szuper dolgot hozzak létre, az 

életünk nagyon rövid, ahhoz, hogy 

megelégedjünk félmegoldásokkal. 

 
– Az ételek és a főzés nem válik 

önmagáért valóvá? Amennyiben 

egy étel ehető, miért kellene töké-

letes minőségűnek  lennie? 

– Elkészülhet egy étel úgy is, 

hogy nem túl jó, de ha az ember pél-

dául csempét rak le, és azt jól csinál-

ja, vagy elkészít egy kiváló ételt, de 

lehet szó akár igehirdetés előkészíté-

séről is, vagy akár csak egy fontos 

beszélgetésben való részvételről, 

ezekben mind érdemes törekedni a 

maximalizmusra. Nem biztos, hogy 

meg tudom adni a kielégítő választ, 

hogy amennyiben a minimum telje-

sül, miért törekszem mégis a maxi-

mumra. Törekszem az igényességre. 

Ennek egyik hozadéka, hogy nehe-

zen tudom elfogadni azt, amire csak 

azt mondják mások, hogy „jó lesz 

az”. Vannak helyzetek, amikor tény-

leg el kell engedni valamit, mert to-

vább nem lehet rajta javítani, de az 

életem legtöbb területén ennél többre 

törekszem. Én egy ilyen született 

● Interjú 
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„forradalmár” vagyok: számomra ugyanis a for-

radalom az valami jó dolog, hiszen van ugyan 

benne szenvedés, és vér is talán, de ezzel egyide-

jűleg azt is jelenti, hogy szembe megyünk azzal, 

amire mindenki azt mondta eddig, hogy „jó lesz 

az úgy, ahogy van”. Az igényesség számomra 

nem cél, hanem eszköz, mint ahogyan nem azért 

főzök, mert számomra maga az étkezés a csúcs, 

hanem mert ez egy kifejezési eszköz, amellyel el 

tudom mondani, hogy miként gondolkodom és 

létezem. Minden lehető eszközzel küzdök a  

középszerűség ellen, legyen szó kávéról, vagy 

egyházi alkalmakról. El tudom fogadni, ha valaki 

nem főz jól, de ha ez közömbösséggel is párosul, 

vagyis nem érdekli az, amit csinál éppen, az  

nagyobb baj. Sőt, tovább menve, lehet, hogy  

valaki nem főz jól, de valami másban jeleskedik, 

akkor az rendben van, de ha valaki semmiben 

sem akar jeleskedni, oda forradalom kell. A  

tökéletesség iránti vágy, az egy Istentől kapott 

ajándék, nemcsak bennem, hanem a teljes  

létünkben. 

 

– Úgy tűnik, hogy nagyon sok, kisebb-na-

gyobb projektben is részt vesz. Nem tart attól, 

hogy ezekben szétszóródik?  

– Én pionír ember vagyok, ezt évekkel ezelőtt 

fedeztem fel magamban, és ez azt jelenti, hogy 

elindítok dolgokat,  fellelkesítek embereket, és 

ezután tovább állok. A feleségem ebben kiegé-

szít. Amit most csinálok, tulajdonképpen az, 

hogy ötvözöm a korábbi lelkészi hátteremet, a 

gasztronómiai tudásomat a projektkoordinátori 

tudásommal. Vagyis együtt vagyunk valahol, és 

éppen főzünk, vagy egyebet csinálunk, miközben 

rájövünk, hogy az élet szép. Vannak álmaim, és 

ebbe igyekszem bevonni másokat is, hogy ez ne 

csak az én történetem legyen. Aztán, ha ez az 

álmom megvalósul, akkor tovább tudom fejlesz-

teni, mert ezek az álmok nem ebben a földi létben 

gyökereznek. Azt látom, hogy nem csak az a pré-

dikáció, amikor szavakkal olyan gondolatokat 

mondok el, amilyeneket az adott helyzetben el-

várnak tőlem, például a szószékről, hanem ha az 

embereknek lehetőséget adok arra, hogy együtt  

töltsünk el időt, és ebben örömünk van.  Így ki-

alakulhatnak olyan beszélgetések és kapcsolatok, 

melyek oda vezethetnek, hogy bekapcsolódik 

valaki egy keresztyén közösségbe, ahol örömmel 

látják. Szeretnék minél több ilyen közösséget, 

amelyben örömmel látják az új embereket, és 

szeretném az embereket így Istenhez, Krisztushoz 

kapcsolni.  

Számomra ez is egyfajta igehirdetés, ha vala-

mi jót főzök.  

•    KORONDI KINGA 

Amit én álmodom 

Nem fényűzés, nem fűszer, csemege, 

Amit én álmodom: 

Egy nép szájában betevő falat. 

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, 

Lelki kenyér az éhező szíveknek, 

Asztaláldás mindenki asztalán. 

 

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, 

Nem cifraság a szűrön, 

Nem sujtás a magyarkán, 

Nem hívságos ünnepi lobogó, 

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, 

Nem pompázom, de szükséges vagyok. 

 

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, 

Ha tollat fogok: kenyeret szelek. 

Kellek, tudom. Kellek nap-nap után, 

Kellek, tudom. De nem vagyok hiú, 

Lehet magára hiú a kenyér? 

Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. 

Kellek: ezt megérteni egyszerű, 

És – nincs tovább. 

 

Az álmom néha kemény, keserű, 

Kérges, barna, mint sokszor a kenyér, 

De benne van az újrakezdés magja, 

De benne van a harchoz új erő, – 

De benne van az élet. 

   Reményik Sándor 
 

Mindennapi 
 kenyér  
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Kórházi alkalmazottak és ápoltak 

körében nagy tekintélynek örvend a 

főnővér. Betegként, vagy látogató-

ként ezt tapasztaljuk. Ő az, aki ösz-

szekötő személy orvos és páciens, 

orvos és hozzátartozó, illetve orvos 

és dolgozók között. Felügyel, igazít, 

utasít, szervez, mindezt a rend és a 

gyógyítás érdekében.  

Az 1848-49-es szabadságharc 

idején főnővérhez hasonló munka-

kört töltött be Meszlényi Rudolfné 

Kossuth Zsuzsanna, de nem a szá-

munkra megszokott módon. Kossuth 

Lajosnak legkisebb testvére tanult, 

intelligens lány, aki már 19 évesen a 

Törvényhatósági Tudósítások szer-

kesztésénél segített testvérének. 

Nem fiatal lánynak való szórakozás 

volt ez, de ebben is megmutatkozott 

érettsége, korának társadalmi-poli-

tikai eseményei iránti érdeklődése. 

Ez a hozzáállás érlelte meg Kossuth 

Lajos azon döntését, hogy húgát a 

szabadságharc idején a tábori kórhá-

zak főápolónőjévé nevezze ki. Így 

Zsuzsanna, Flór Ferenc orvos, a had-

ügyminisztérium egészségügyi osz-

tálya vezetőjének felügyelete alatt, 

az összes tábori kórház főápolónőjé-

vé lett. Rendkívül felelősségteljes 

munka volt, amelyet  legjobb tudása 

szerint látott el. Lelkesen, betegekre, 

sebesültekre figyelve, a hiányossá-

gokat felmérve, azokat a lehetősé-

gekhez mérten orvosolva, próbálta  

betölteni hivatását. Tudatában volt 

annak, hogy munkatársakra van 

szüksége ahhoz, hogy a korabeli or-

vosláson, annak körülményein javí-

tani tudjon. Ennek érdekében a Pesti 

Hírlapban felhívást intézett honfi-

társnőihez:  

„Honleányok, testvéreim! A haza 

és védőinek szenvedései munkára 

szólítanak. (...) Kiléptem a cselekvés 

terére, feledve parányiságomat, fe-

ledve, hogy egyes erő nyomtalanul 

vegyül el, mint atom a mindenség 

tömegében. Hozzátok fordulok hát 

hazám leányai, támogatásért nehéz 

pályámon; a kötelesség vezetendi, az 

öntudat követni fogja lépteiteket, 

hiszen minket nőkül Isten is azért 

teremtett, hogy letöröljük homloka-

ikról a verejték cseppjeit azoknak, 

akik elfáradának az élet útjain. 

Felhívlak tehát benneteket; egye-

süljetek akaratban és tettben, hű 

akaratom és fáradhatatlan törekvé-

sem támogatására, szabadságharco-

saink szenvedésének enyhítése körül. 

Ne várjatok hivatalos kiküldetéseket, 

ne várjátok a rendszabályok kihirde-

tését.  Egy a veszély, a haza elvesztése; 

egy akarat lelkesíti nemes hadsere-

günket, ez a haza megmentése; egy 

legyen hát bennünk is az akarat, fel-

keresni a szenvedést és enyhíteni 

azt.” 

Munkája eredményeképpen há-

rom hónap alatt 72 kórház létesült, 

amelyekben igyekeztek új módszere-

ket alkalmazni, a legjobb ápolás  

érdekében. Ilyen  rendelet volt az, 

amelynek értelmében szétválasztot-

ták a sebesülteket a fertőző betegektől. 

Altatás alatt végezték a műtéteket, a 

fehérnemű, ágynemű és kötszer hiá-

nyának enyhítésére intézkedéseket 

hoztak. Áttörést jelentett az a szak-

szerű meglátás, hogy nem szabad 

különbséget tenni a betegek között, 

egyformán kell kezelni mindenkit, 

akár ellenség, akár nem. Ez a meg-

különböztetés nélküli ápolás, mind a 

mai napig a modern ápolás alappillé-

re. Ugyanakkor felismerte azt is, 

hogy az ápoltak lelki igényeire is 

oda kell figyelni. Sokkal jobban, 

hamarabb  gyógyulnak, ha erre is 

gondot fordítanak. Ezért igyekezett 

például, hogy az egy helyről szárma-

zó betegeket egy szobába helyezzék 

el. Mindenben az ellátásra szoruló 

ember volt a fontos. 

A korát megelőző szemlélet és 

annak cselekvése mentette meg az 

életét, amikor a világosi fegyverleté-

tel után orosz, majd császári fogság-

ban bírósági eljárást indítottak ellene. 

Császári tisztek tanúsították, hogy 

ugyanolyan ellátásban részesítette 

őket, mint a honvéd betegeket, sebe-

sülteket. Az Amerikai Egyesült Álla-

mok nagykövetének közbenjárására 

Brüsszelbe távozhatott, azzal a meg-

hagyással, hogy soha többé vissza 

nem térhet Magyarországra. Brüsz-

szelben csipkeveréssel próbálta meg-

élhetését biztosítani, majd onnan is 

menekülnie kellett. Amerikában 

hunyt el tüdőbajban, mindössze 37 

évesen. 

Emlékét őrzi a Magyar Ápolási 

Egyesület által 1998-ban alapított 

Kossuth Zsuzsanna emlékdíj, ame-

lyet azoknak a személyeknek ítélnek 

oda, akik hivatásként végzik ápolói 

munkájukat, régen élt elődjükhöz 

méltóan. 

● Portré  

•    BEREKMÉRI MELINDA 

Kossuth Zsuzsanna  

Kossuth Zsuzsanna 
Józsa Judit kerámiaszobrász alkotása 

Fotó: Gedai Csaba 
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Elmélkedés ● 

Isten kegyelméből pár nappal 

ezelőtt ültük meg az újkenyérért, a 

termésért, az aratásért való hálaadás 

szép ünnepét. Kicsit talán máskép-

pen, mint az előző években, hiszen a 

koronavírus-járvány megváltoztatta, 

átírta megszokott életvitelünket, 

egymással való kapcsolatainkat, ta-

lálkozásainkat, egész világunkat. A 

létbizonytalanság szorongató érzésé-

ben, homályossá vált jövőképünk 

árnyékában az ünnep mégis az állan-

dóságot, a folytonosságot jelenti. 

Különösen igaz ez újzsenge vasár-

napjára, amikor a megterített úr-

asztala mellett óvatosan, az előírt  

óvintézkedéseket betartva ugyan, de 

megköszöntük a megújuló nappalo-

kat és éjszakákat, a kenyér ajándé-

kát, a holnap biztonságát, amely a 

Noénak adott ígéretben vált örök 

érvényűvé: „Ennekutána míg a föld 

lészen, vetés és aratás, hideg és me-

leg, nyár és tél, nap és éjszaka meg 

nem szűnnek” (1Móz 8,22). Ez az 

isteni ígéret ad biztonságot a bizony-

talanságban, állandóságot a változás-

ban, hitet a jövendőben.  

A megterített „szeretet asztalán” 

az Élet eledelét és italát láthattuk. A 

vendéglátó Úr Jézus Krisztus önma-

gát kínálta számunkra: bűneink  

bocsánatát és az örök életet, kegyel-

mének drága ajándékait. Ő az életét 

adta érettünk, hogy asztalához hív-

hasson, ültessen, s ebben az asztal-

közösségben magához öleljen. E 

cikk megírására készülve olvastam 

egy igehirdető lelkipásztor, Lovas 

András szép gondolatát: „Egész éle-

tünk erre a megváltó isteni tettre 

épült, ezért nemcsak az Úrvacsorai 

közösségben, hanem azon kívül és 

azon túl is egész életünket Isten asz-

talánál tölthetjük.” Közösségben, 

asztalközösségben Istennel és egy-

mással. 

Miért fontos az asztalközösség, 

miért kellene gyakorolni azt gyüle-

kezeteinkben – erre a kérdésre  

próbálok válaszolni egy olyan egy-

házközség lelkipásztoraként, amely-

ben gyakran éljük át a templomon 

kívüli asztalközösség örömeit és ál-

dásait.  

Őseinktől örökölt legrégebbi, 

hagyományos együttlétünk az asztal-

közösség, amely a Bibliában is fon-

tos helyet foglal el. Az ószövetségi 

ünnepeket gyakran kísérik ünnepi 

étkezések, amelyekben hangsúlyos 

az Úr láthatatlan jelenléte (2Móz 

18,12; 5Móz 12,17). Szerződések 

megkötését is közös étkezéssel 

hangsúlyozták, amelyekben az Isten-

nel való találkozás központi helyet 

foglal el (Józs 9,14; Bir 9,26). Az 

ilyen jellegű együttlétek a bizalom, a 

megbocsátás, a békeszándék jele 

volt (2Sám 9,7; 2Kir 25,27-29). 

Az Újszövetségben, Jézus életé-

ben is nagy szerepet játszottak az 

asztalközösségek. A négy evangéli-

um 12 vendégségtörténetet tartal-

maz, amelyek Lukács evangéliumá-

ban a leghangsúlyosabbak. Ezeknek 

az  együttléteknek a csúcspontja az 

úrvacsora szereztetésének alkalma 

(Luk 22,19-20). Jézus közösséget 

teremtő, elfogadó, feltétel nélküli 

szeretete az asztalközösségben  na-

gyon szemléletes. Az Úr áldását osz-

totta meg az asztal körül ülőkkel: 

tanítványokkal, vámszedőkkel, bű-

nösökkel, személyválogatás nélkül. 

Az első keresztyén gyülekezet 

tagjai is „foglalatosak valának az 

apostolok tudományában és a közös-

ségben, a kenyérnek megtörésében 

és a könyörgésekben” (ApCsel 2,42). 

A kenyér megtörésének együttlété-

ben minden alkalommal Krisztusra, 

az Ő szenvedésére és halálára, az 

utolsó vacsorán elhangzó szavaira 

emlékeztek, s ezáltal ezek az együtt-

létek a hitben való megerősödés ál-

dott alkalmai és lehetőségei voltak. 

A bűnbocsánat és az örök élet hit-

bizonyosságát erősítették bennük, 

ugyanakkor az egységet, a Krisztus 

testéhez való tartozás érzését is.  

Modern világunkban a koronaví-

rus-járvány nélkül is igazak Tóth 

Árpád szavai, amelyeket  Lélektől 

lélekig című versében így fogalmaz 

meg: hosszú „az út lélektől léle-

kig… s köztünk a roppant, jeges űr 

lakik.” 

Ezt a roppant jeges űrt szeretnénk 

felmelegíteni, s a lelkek közötti tá-

Asztalközösség Istennel  
és egymással 
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volságot megrövidíteni akkor, 

amikor gyülekezetünkben, temp-

lomon kívül is, de Isten házané-

pén belül az asztalközösséget 

gyakoroljuk. A nőszövetségi 

együttlétek, ifjúsági Biblia- és 

vallásórák, presbitergyűlések, 

énekkarpróbák és más összejö-

vetelek alkalmával, igehallgatás 

után, az otthonról hozott süte-

mények, a közösen elkészített 

szendvicsek vagy tejberizs mel-

lett ugyanazt éljük át, mint az 

első jeruzsálemi gyülekezet: 

Urunk jelenlétét, az Istenhez és 

egymáshoz tartozás szívet-lelket 

melengető érzését. A kötetlen, 

szabadabb beszélgetések rend-

jén ,  

ragyognak a szemek és a moso-

lyok, megnyugszik a zaklatott 

lélek, Isten szeretetének melege 

árad reánk, s egymás hite, re-

ménysége által megerősödve 

tudunk terveket szőni, jövőt 

álmodni kicsiny gyülekezetünk 

számára. Újra meg újra átéljük, 

megérezzük Istenünk mindenre 

elégséges kegyelmét, gyengesé-

geinkben megmutatkozó erejét. 

Rádöbbenünk arra, hogy mindent, 

amire 

szüksége van, Istentől kapunk, s 

mint Krisztusban egy család 

tagjai, testvérekként egészítjük 

ki egymást, támogatva a gyen-

gébbeket, erőtlenebbeket. Így 

lehet a mi asztalközösségünk 

több, mint egyszerű szeretetven-

dégség: összetartó kapocs, 

amely a lelki értékeket erősíti 

gyülekezetünk tagjaiban. 

Legyünk hát minél többet 

együtt Megváltó Urunkkal és 

egymással, a hit, remény és sze-

retet egységében, Szentlélek 

közösségében. Az újzsengei 

úrvacsorai közösség emléke 

még eleven szívünkben. Szolgá-

ló Urunkat követve kérjük Őt, 

hogy mi is szolgálhassunk az Ő 

nevében és segítségével, ott, 

ahova állított bennünket, szét-

osztva, megosztva azt, amit mi 

is tőle, általa kaptunk.  

Január 

„Azért azt mondom nektek: Ne aggo-

dalmaskodjatok az életetek felől, hogy 

mit egyetek és mit igyatok; se a ti tes-

tetek felől, hogy mibe öltözködjetek. 

Bizony több az élet az eledelnél és a 

test az öltözetnél.” (Mt 6, 25) 

 
Február 

„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 1,29)      

 
Március 

„Jézus pedig azt mondta nekik: Az én 

eledelem az, hogy annak akaratát te-

gyem, aki elküldött engem, és az ő 

munkáját elvégezzem.” (Jn 4,34)     

 
Április 

 „De még az is Isten ajándéka, hogy 

az ember eszik és iszik, és jól él fárad-

ságos munkájából.” (Préd 3,13)      

 
Május 

„Ne rontsd le az ételért az Isten mun-

káját. Minden tiszta ugyan, de rossz 

annak az embernek, aki úgy eszik, 

hogy megbotránkoztat.” (Róm 14,20)      

 
Június 

„Ekkor azt mondta Mózesnek az Úr: 

Íme, én esőként kenyeret hullatok 

nektek az égből.” (2Móz 16,4a) 

 
Július 

„Jézus pedig azt válaszolta: Én va-

gyok az élet kenyere, aki hozzám jön, 

nem éhezik meg soha, és aki hisz ben-

nem, nem szomjazik meg soha.” (Jn 

6,35)      

Augusztus 

 „Aki pedig gondoskodik, hogy a 

magvetőnek vetőmagja legyen és ke-

nyere eledelül, arról is gondoskodik, 

hogy megsokasítsa vetéseteket, és 

megszaporítsa igazságotok gyümöl-

csét, hogy mindenben meggazdagod-

jatok a teljes jószívűségre, amely álta-

lunk hálaadást szerez Istennek.” (2Kor 

9,10-11)     

 

Szeptember 

„Mikor learatod aratnivalódat a mező-

dön, és ott felejtesz egy kévét a me-

zőn, ne menj vissza, hogy fölszedd. A 

jövevényé, árváé és özvegyé legyen 

az, hogy megáldjon téged az Úr, a te 

Istened kezed minden munkájá-

ban.” (5Móz 24,19) 

 

Október 

 „Az irgalmas szemű ember áldásban 

részesül, mert adott kenyeréből a sze-

génynek.” (Péld 22,9)    

 

November 

 „Annak, aki őt meghívta, azt mondta: 

Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne 

hívd meg arra a barátaidat, se a testvé-

reidet, se a rokonaidat, se a gazdag 

szomszédaidat, nehogy ők is meghív-

janak, és viszonozzák neked. Hanem 

amikor vendégséget szerzel, hívd  a 

szegényeket, csonkabonkákat, sántá-

kat, vakokat, és boldog leszel, mivel 

nem fizethetik vissza neked, de vi-

szonzásban részesülsz majd az igazak 

feltámadásakor.” (Lk 14,12-14)     

 
December 

„Ne a veszendő eledelért fáradozza-

tok, hanem azért az örök életre meg-

maradó eledelért, amelyet az Emberfia 

ad majd nektek, akin az Atya Isten 

pecsétje van.” (Jn 6,27) 

A kegyelem  
csillagjegyében 

 
 A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp 

helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében:  

 

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ...” (Mt 6,11)      

• DOBAI IZABELLA 
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Az urak bejöttek a mezőről. A 

szakácsné már türelmetlen volt, mert 

pesti vendégek is voltak, s ezek nem 

tudnak semmi mórest. Ez a pesti nép 

olyan szedett-vedett istenjószága, 

hogy nem tiszteli az ebédidőt. El tud 

bámészkodni egy vadkörtefán vagy 

a Tisza füzesein, ahelyett, hogy siet-

ne már hazafelé. 

No de a tekintetes úr is ott van 

velük, az pedig már jól ki van nevel-

ve. A szakácsné reggel is megmond-

ta neki, hogy idejében itt legyenek, 

mert különben sütheti a makkot. 

Nem fog érni az ebéd semmit. Nem 

is hagyott az a vendégeinek időt, 

hajtotta őket egész délelőtt, semmit 

sem engedett megnézni, mert mindig 

az volt az eszében, hogy déli harang-

szóra itthon kell lenni. Mint aggle-

gény, szakácsnékormány alatt élt, s 

bizony nem merte volna vállalni, 

hogy holnap hallja meg a Julis véle-

ményét. 

No de végre itt vannak. (...) 

Bementek az urak, s leültek az 

asztal körül. Az asztalfőn elvitatkoz-

tak kicsit, de aztán mégiscsak az 

alispánnak kellett helyet foglalni az 

asztal tetején, mert mégiscsak az 

alispán az első a megyében, akármi-

lyen méltóságok is a vendégek. 

Az alispán, ismerve a dörgést, 

maga mellé ültette az esperest, majd 

ki fog sülni, hogy miért. Balján ült a 

nagy pap, jobbján pedig az egyik 

pesti méltóság, amellett a főkapi-

tány, aztán a helybeli földbirtokos. 

Az esperes mellé a másik pesti mél-

tóságot ültették, s amellé Semlyéni 

Bandit, s az alispánnal szemben, az 

asztal végén ült le a házigazda. 

A leves 

– Ejha, micsoda leves ez – mond-

ta az esperes. – Ilyen levest, barátom, 

ilyet nem lehet kapni semmiféle he-

lyen ezen a világon, csak éppen itt, 

ahol vagyunk. Mert a levesnek úgy 

kell készülni, hogy abban legyen 

marhahús is meg szárnyas is. Lehe-

tőleg kacsa. Azt azután együtt főzik 

annyi ideig, legalább huszonnégy 

óráig, hogy az úgy elfő, mint a ho-

mok. Még a tehén csontjának is pu-

hára kell abban főni. De ha kakas 

van benne, az még jobb. Nagy ka-

kas. Öreg kakas. Nagy taréjú, fekete 

lábú, amelyik már évek óta gyako-

rolja a szerelem művészetét. Annak 

minden részének benne kell lennie a 

levesben, szétfőve és a legkisebb 

alkatelemeire bomolva. Egy ilyen 

tányér leves a beteget lábra állítja, s 

az egészségest viruló ifjúvá teszi. 

(...) 

Közben a tányérok kiürültek, s 

mindenki megpihenve nézett föl. Ez 

jó volt. Ez remek volt, ebben igaza 

van az esperesnek, ilyen levest nem 

evett még a Pilátus sem. 

– Hát mi van itten – mondta a 

házigazda –, ezek azt hiszik, ünnep 

van, hogy olyan sokára hoznak már 

valamit. 

De már hozták. Csinos tenyeres-

talpas lány hozta be óriási tálcán a 

második ételt, ami nem volt más, 

mint: 

velő pirítós kenyérrel. 

Óriási nagyságú tortatálcán, 

amely tűzön forróra volt hevítve, 

rettenetes tömegű velő volt felhal-

mozva, s körülötte apróra szelt pirí-

tós kenyér. 

Az egész valami félelmetes tö-

meg volt. Mint egy nagy kuglóf, 

emelkedett a velőhegy. 

Először az alispánhoz vitték, aki 

vett egy darabkát a kenyérből, s hoz-

zá egy késhegynyi velőt. (...)  

– Ez bizony fontos – mondta az 

esperes. – Mindennél fontosabb. A 

jó velő konc. Az az igazi, az az éte-

lek eleje. (...) 

Mikor jól telelaktak velővel s 

ropogós kenyérrel, jött a harmadik 

tál étel, amely volt: 

marhahús ribizli mártással. 

– Megmondtam, ugye – kiáltott 

fel az esperes örömmel –, pedig nem 

is kuktáskodtam! Itt van a kacsa is, a 

kappan is, a marhahús mellett. E főtt 

a levesbe. Azért volt az olyan jó. 

Pompás félkövér marhahúsdara-

bok hevertek a tálon, s gőzölögtek 

isteni jó ízzel. Közte kövér kacsa-

combok s kappanhulladékok, nagy, 

terjedelmes darabok. Mekkora kap-

panok vannak ezen a tájon. Csak úgy 

nőnek a baromfiudvarban, mint a 

gyom. (...) 

Kell, vagy nem kell, már hozták 

az új ételt, amely áll vala:  

pörkölthúsból tökkáposztával. 

– Nohát, ezt vártam! – szólt az 

esperes. – Mert a pörkölthús, az a 

magyar ebéd alapja, éspedig milyen 

hús. Birka, mint látom. 

– Abbiz ez. Bégetett ifjúkorában, 

most csendes és boldog, hogy tálba 

került. 

– Ez az igazi pásztoreledel. Mivel 

pedig őseink, hiába csűrjük-csa-

varjuk, mind pásztorok voltak annak 

idején, tehát mégiscsak ez az, ami az 

ember szívét a legjobban érdekli. 

Birkahús. (...) Szerencsére akkor már 

hozták az új tálat. Vitték a birkapör-

költet, s hozták helyette a másikat, s 

az, változatosság okából, volt: 

Irodalom ● 

 Móricz Zsigmond 

Ebéd  
(részletek) 
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● Irodalom  

 sertéspörkölt zöldbabbal. 

– No, látod, ez már nem birka, 

ebből újra lehet szedni. 

De az alispán már nagyon mérsé-

kelten szedett. Meg is jegyezte: 

– Ne beszéljetek ilyen étvágyron-

tó adomákat, mert az embernek el-

megy a kedve az evéstől. 

Mindenki nevetett, de sorra szed-

tek azért. 

– Te Bandi, hogy volt az a papvá-

lasztás? – kérdezte a házigazda Sem-

lyéni Bandit, aki, ha jókedve volt, a 

legjobb kortes volt a megyében. (...) 

Mindenki határtalanul mulatott a 

nagyszerű kortesfogáson. Mire ezen 

jól kinevették magukat, akkorára itt 

volt az új étel az asztalon, mégpedig: 

kacsasült befőttel. 

– Befőtt! – kiáltott fel a főkapi-

tány. – Ez a nagy luxus. Hej, de rom-

lanak az erkölcsök. A régi jó időkben 

Böszörményi bátyámnál nem mocs-

kolták be az ételt ilyenfélékkel. Mi-

kor már a hússal torkig voltunk, mert 

nem volt mellette semmiféle sava-

nyúság vagy édesség, kértünk valami 

ilyet, Böszörményi bátyánk ránk ki-

áltott: 

„Füvet akartok enni? Elég füvet 

evett az az állat életibe!” 

Nevettek rajta. (...)  

Most azonban hozták az új ételt: 

ludaskása, a tetején libamájjal. 

– Ezért haragszom – mondta az 

alispán. – Mikor Olaszországban 

jártam, egész Olaszországban nem 

lehetett egy jó narancsot kapni. Ami 

jó narancs van, azt ők mind kiküldik 

az országból, hogy az exportmérleget 

javítsák. Otthon jó a hullott narancs 

is. A príma gyümölcsöt mind a kül-

földieknek adják jó pénzért. Ezzel 

szemben, mi itthon termeljük azt a 

nagyszerű krumplit, amilyen sehol a 

világon nem terem, mint a mi ho-

mokunkon. S mi meg rizst eszünk. 

– De méltóságos uram, ne tessék 

megvetni ezt a szelíd ételt. Hát van 

ennél szebb? – mondta a házigazda, s 

maga is felállott, hogy odadiktálja a 

remek tálat, amelyben  a jó zsíros 

kásahegyen gyönyörű libamájszele-

tek feküdtek. 

Az alispán csak a libamájból vett 

néhány darabot, de dacból és hazafi-

ságból egy szem rizzsel sem akart 

találkozni. (...) 

Így beszélgettek az urak össze-

vissza nagy nevetve, pedig még csak 

most jött az igazi étel: 

paprikás csirke. 

– De mán ebbül eszünk! – kiáltott 

fel a főkapitány, általános derültséget 

keltve a régi jó mondással. Mindjárt 

hozzá is fogott megoldani a derékszí-

ját. 

Gyönyörű csirkehalom két óriási 

tálon. Aki ezt elfogyasztja, hol van 

már az a társaság? Már az alispán 

egyenesen a szomszédja tányérjára 

szedett, aki ijedten tiltakozott ellene, 

de mit lehet tenni a közigazgatási 

erőszak ellen? (...) 

Szerencsére hozták az új ételt. 

Mindnyájan fellélegeztek, hogy 

nem hús volt többé a tálon, hanem: 

juhtúrós galuska. 

Gyönyörű volt, ahogy rengett a 

tálakon, amint hozták. Olyan volt, 

mint az olvadt vaj. Habosan rengő, 

ínycsiklandó. Az illata párázott. 

Mindenki örömmel nézett rá, csak 

a pesti urak búsultak el, mert már 

érezték, hogy baj van a cirokkal. 

Egy-két villát azért ők is szedtek 

belőle. (...) 

Akkor aztán hozták az új tálat, 

amely mindannyiuk őszinte örömére 

se sült, se főtt étel nem volt, hanem 

egy nagy tál: 

 friss cseresznye. 

De ez olyan gyönyörű, festeni se 

lehetne szebbet. 

Nagy szemű, kőkemény, sárga-

piros gyümölcs. 

Mindannyian ujjongva kiáltottak 

fel: 

– Cseresznye, cseresznye! Már itt 

a cseresznyeidő. 

Sorba belemarkoltak a tálba, s 

egy-egy marékkal vettek belőle. (...) 

Az alispán nem felelt, mert hoz-

ták az utolsó fogást, a: 

feketekávét. 

– Alkalmas a mi földünk minden-

re. A múltkor egyik bérlő cikóriakul-

túrát próbált, jól sikerült, mégis bele-

bukott. 

– Legközelebb feketekávét fo-

gunk termelni. 

– Mindjárt pörkölve. 

– Mert mégis abszurdum, hogy 

afrikai növényt eszünk, mennyi vá-

mot kell azért fizetni? 

– Nem afrikai ugyan – mondta az 

esperes. 

– Hát akkor mitől olyan fekete? 

Én mindig azt hittem, hogy attól, 

hogy ez tulajdonképp a szerecsenek 

fürdővize. 

– Olyan az íze? 

Ebben a pillanatban kint az udva-

ron roppant ordítás hallatszott. Asz-

szonyi ordítás, vonítás s férfihangok 

kurrogó, kiabáló lármája. 

Elhallgattak, aztán felállottak, s 

kimentek az udvarra. Egy ember jött, 

és magából kikelve mondta: 

– Tekintetes uram, a bika megti-

porta a csordást. (...) 

Tűnődve, elhallgatva, elszomo-

rodva állottak az urak a tetem körül. 

Az még egyet-kettőt vonaglott, az-

után meghalt. Hulla lett. Mintha az 

ősidők levegője szakadt volna le. 

A házigazda mérgesen mormo-

gott magában: 

„Az istenit ennek a csordásnak, 

ennek is így kellett parádéra csinálni. 

Elrontotta az ebédet.” 
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Könyvajánló ● 

La vita è bella 
Váratlanul érkezett a hír, nemcsak gipszelik a gyerek kezét, hanem műteni kell: mielőbb csomagoljak, és 

irány a kórház. Délelőtt már be is utaltak, és azt mondták, amint lehet, műtik. Aztán délután lett, és vártuk, 

hogy az altató orvos végezzen a felnőttek műtéteivel. Délben azt mondták, arra a napra nem jár étel, de a mű-

tét előtt amúgy sem ehet a gyerek. Délután már panaszkodni kezdett, hogy éhes, de csak perfúziót kapott, mi-

közben egy zsúfolt kórteremben húztuk meg magunkat. Végül este 11 órakor került rá sor, és miután elvitték a 

műtőbe, hirtelen világossá vált, hogy nekem is sürgősen ennem kell valamit, hiszen vacsorát sem kaptunk, így 

egész nap semmit sem ettem. Addig nemigen foglalkoztam az éhséggel, próbáltam tartani a lelket a gyerekben. 

 Mivel a kórházi személyzetből  csupán az éjszakás nővér volt elérhető, tőle kérdeztem meg, hogy honnan 

tudnék szerezni bármit, ami ehető, bármennyibe is kerüljön. Pillanatok alatt, ingyen szerzett  egy kevés kenye-

ret és vajat. Aki már volt kórházban, tudhatja, hogy ezek a kenyerek nem kiemelkedő péktermékek, és a vaj 

sem rendkívüli, de tiszta, tápláló és legfőképpen ehető volt. Olyan éhes voltam, hogy ezt a kevés ételt kiváló 

minőségűnek éreztem, noha tudtam, hogy ez csak az éhség számlájára írható. Mikor visszavittem az üres tá-

nyért a nővérnek, mondtam neki, hogy életmentő volt a vajas kenyér, és hogy úgy érzem, soha életemben nem 

ettem ennél finomabb vajas kenyeret. Ekkor ez a nő, aki alig 10 évvel volt idősebb nálam, elmosolyodott, és 

megsimogatta az arcomat. Úgy, ahogy az anyák szokták a gyereküket: szeretettel, odaadó, törődő gondosko-

dással. Ezzel a mozdulattal néhány percre levette a vállamról annak a nehéz napnak minden terhét. Bár a tör-

ténet szempontjából nem fontos: a műtét jól sikerült. Azóta már a csont összeforrt, mert az élet szép. 

– k2 – 

 „Az asztali beszélgetések szó-

kapcsolat mára szinte az evangéli-

kus egyház névjegyévé lett… A Lu-

ther Márton és felesége, Bora Kata-

lin wittenbergi házához kapcsolódó 

Tischreden meghatározó módon 

alakította e közösség sorsát, hiszen 

ama ebédlőasztalnál minden jóérzé-

sű ember számára akadt hely. Meg 

aztán söröskupából is volt elég. A 

hivatás és magánélet élményeiből 

táplálkozó, olykor egészen hétköz-

napi történeteket hallva, intellektuá-

lis mélységeket és magasságokat 

lehetett megjárni. És közben válto-

zott a világ, formálódott Európa, 

átalakult az egyház.” (Fabiny Tamás 

evangélikus püspök) 

 Luther életének utolsó másfél 

évtizedéhez kötődnek az Asztali 

beszélgetések. Ez az időszak a refor-

mátor életében nem volt olyan moz-

galmas, eseménydús, mint az ezt 

megelőző tizenöt év, de az evangéli-

kus egyház kialakulásának szem-

pontjából kulcsfontosságú évek vol-

tak ezek.  Újjászerveződött a hitélet 

és egyházigazgatás, de ebben a moz-

galomban a már betegeskedő, nyil-

vánosságtól egyre inkább visszahú-

zódó Luthernek nem volt mindig 

közvetlen szerepe. Mégis, az ő, a 

felesége, Bora Katalin (egykori apá-

ca) és hat gyermekük asztalánál ven-

dégül látott rokonok, tanítványok, 

kosztos diákok, barátok, átutazó 

vendégek, doktoranduszok által fel-

jegyzett beszélgetések az európai 

történelem egyik legnagyobb alakjá-

nak  vallási reformról, politikáról, 

világszemléletről alkotott képébe 

engednek betekinteni, amivel komo-

lyan hozzájárult a korabeli gondol-

kodás formálásához. A beszélgetése-

ket – bár már korábban folyhattak –,  

csak 1531 nyarán  kezdte  lejegyezni 

egy Zwickauból Wittenbergbe  

érkezett diák. A jegyzetelés – né- 

met – latin keveréknyelven –, ettől 

kezdve Luther haláláig tartott. 

 Az „asztali beszélgetések” alatt 

nem valódi beszélgetéseket kell ér-

teni, hanem beszédeket, hiszen a 

lejegyzők figyelme arra irányult, 

hogy Luthernek mi volt a véleménye 

a szóban forgó témáról. Az asztal-

társak szerepe az volt, hogy egy-egy 

kérdéssel megszólalásra ösztönöz-

zék a reformátort. Néha az az érzé-

sünk, hogy bizonyos kérdésekkel 

kapcsolatban, mintha prédikálna 

nekünk Luther. Máskor meg csupán 

egy-egy találó véleményt fogalmaz 

meg lélektannal, gyermekneveléssel, 

teológiával kapcsolatos kérdésekről, 

gazdasági problémákról, barátokról, 

ellenségről. Ezáltal jól megismerhet-

jük Luther lelkületét, észjárását is, 

de kirajzolódnak kortársainak jel-

lemrajzai  is előttünk.  

 Tanításai a mai ember számára 

is megőrizték frissességüket és ka-

paszkodóként szolgálhatnak az élet 

különféle helyzeteiben. Aratási Há-

laadás  ünnepe után hadd álljon előt-

tünk Luther két ide találó gondolata, 

amelyekben  helyes viszonyulásra 

nevel Isten ajándékai iránt. 

 „Isten örömest engedi nekünk, 

hogy együnk, igyunk, vígan le-

gyünk, és minden alkotásának hasz-

nát vegyük, hiszen azért teremtette 

az összeset. Nem akar tőlünk olyan 

panaszt, hogy nem adott nekünk 

eleget… csak annyit kíván, hogy 

ismerjük el őt a mi Istenünknek, és 

adjunk hálát adományaiért.” 

 „Mit Isten ad nekem, megkö-

szönöm; mit meg nem ad, azt elnél-

külözöm. Ez az én jelszavam, ah-

hoz, hogy elégedett lehessek; én így 

gazdálkodom.” 

Az Asztali beszélgetésekről 

• PAPP NOÉMI 
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● Gyerekoldal  

 

Kedves Gyermekek!  
 

Jézus egy alkalommal így szólt: keressétek először Istennek országát, és az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak 

néktek (Mt 6,33). Azért fogalmazott így, mert meglátta az emberek szívében a földi dolgokért, s köztük az eledelért 

való túlzott aggodalmaskodást. Ilyen aggodalom töltötte el a tanítványok szívét is akkor, amikor arra kérte őket Jézus, 

hogy etessenek meg egy nagy sokaságot. Ők nagyon jól tudták, hogy a rendelkezésükre álló csekély táplálék nem 

lesz elég, de Mesterük csodát tett (Jn 6,1-15), s miután mindenki jóllakott, bőven volt maradék is.  
 

Kvízkérdéseket alkottunk, hogy megfejtésük által kiderítsd az említett csoda fontos részleteit, meglásd Jézus hatal-

mát, Isten gondviselő szeretetét, valamint áldása révén kapott javainkat.  

1. Hova ment Jézus? 

a) egy hegyre 

b) a tó túlsó partjára 

c) a pusztába 

 

2. Mit csinált a sokaság? 

a) követte Jézust 

b) hallgatta Jézust 

c) szétszéledt 

 

3. Mit kérdezett Jézus Fülöptől? 

a) Ki megy el kenyeret venni? 

b) Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek 

ehessenek? 

c) Milyen eledelt adjunk a sokaságnak? 

 

4. Mit válaszolt Fülöp? 

a) Kétszáz dénár árú kenyér sem elég 

nekik 

b) Kétszáz dénár árú kenyér elég nekik 

c) Kétszáz dénár az összes pénzük 

 

5. Milyen eledele volt egy gyermeknek? 

a) két árpakenyér és öt hal 

b) két árpakenyér és két hal 

c) öt árpakenyér és két hal 

 

6. Hány embert ültettek le a tanítványok a fűre? 

a) 4000 embert 

b) 5000 embert 

c) 500 embert 

 

7. Mit tett Jézus az ennivalóval? 

a) megkínálta az embereket 

b) kiosztotta 

c) hálát adott és kiosztotta 

 

8. Mennyi étel maradt? 

a) 12 kosár 

b) 10 kosár 

c) 2 kosár 

 

9. Mit akartak tenni az emberek a csoda láttán? 

a) Megköszönni Jézusnak 

b) Királlyá tenni Jézust 

c) Jézussal maradni 

 

_ _ _ _ _ azt mondta nekik: _ _ vagyok az 

élet _ _ _ _ _ _ _: aki énhozzám jön, nem _ 

_ _ _ _ _ meg, és aki énbennem _ _ _ _, 

nem _ _ _ _ _ _ _ _ _ meg soha. (Jn 6,35) 

Az aranymondásból kihullt szavakat kosárba gyűjtöttük! Tedd vissza azokat a megfelelő helyre! 
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   Támogató     

a Romániai  

Magyar Demokrata Szövetség 

és a Communitas Alapítvány  

Rejtvényünkben egy kedves igever-

set építettünk be. 

 

Vízszintes: 

1. A beépített igevers első részlete, 

12. Közismert gyomnövény, 13. Ál-

lattal vontatott járműve, 14. Ez a hal 

igazából nem is hal, 15. Menyasz-

szony, régiesen, 17. Állatok bőrén és 

növények szárán egyaránt nőhet, 18. 

Egy tincs gyapot! 19. Bántó, meg..., 

21. A forrás közelében található, 22. 

Mutatószó, 23. Névnapja február 26, 

27-én van, 25. Ez az érc megtisztítva 

radioaktív fém, 27. Járművek külö-

nösen fontos alkatrésze, 28. Becézett 

Nikolett, 29. Vértanúink városa, 30. 

Az Antarktisz ezen a sarkon fekszik, 

31. Jeles magyar sportklub, 32. E 

városban található Magyarország 

atomerőműve, 33. A római biroda-

lom határa volt, 34. Diódarabka! 35. 

Biztató, bátorító szócska, 37. Na-

gyon régi, 38. Gál Márton, 39. Afri-

kai köztársaság a Niger folyó men-

tén, 41. Holland nagymama, 42. Za-

mata, 43. Chilia és Sulina egyaránt 

ez, 46. Árva zsidó lány, a babilóniai 

fogság idején népének megmentője, 

48. A múlt idő jele. 

 

Függőleges: 

1. Jézus nevének jelentése, amit an-

gyal közölt Józseffel (Lk 1), 2. Tó 

Kína és Kazahsztán határán, 3. Rész-

ben lobog! 4. Görög mitológiai alak, 

5. Szemcsés gabonaőrlemény (é. f.), 

6. Egy csepp eső! 7. Alázás egyne-

mű hangzói, 8. Tamás itt szerette 

volna látni Jézus sebeit (Jn 20), 9. 

Díszcserje, 10. Félig-meddig serény! 

11. Ez a fal jó, ha rugalmas, 12. Az 

igevers folytatása, 16. Az igevers 

befejező részlete, 19. Becézett An-

na, 20. Időmérő hangja, 22. Lélegzés 

részlete, 24. Végtelenül tikkad! 26. 

Régiesen ad, 27. A vas és a réz egy-

aránt ez, 29. Azonos magánhangzók, 

30. Gépkocsik kormányszerkezeté-

nek része, 32. Elba menti kis szláv 

népcsoport neve, 33. Megrázott 

sallő! 35. Káleb fia (1Kron 4,15), 

36. Erőt kifejtve elmozdít, 39. Mon-

tenegrói autók jelzése, 40. Nyelvtan-

ban cselekvést kifejező szó, 42. Nem 

ott, hanem ..., 44. Az ENSZ angol 

rövidítése, 45. Argon vegyjele, 47. 

Zimányi Tünde. 

 

Megjegyzés: a bibliai nevek és az 

igevers a Károli fordítás szerint íran-

dó. A csillaggal jelzett kockákban 

(1, 18) kétjegyű mássalhangzók sze-

repelnek. 

Készítette: Zöld György 

A fenti betűrácsban, a bal felső 

sarokból elindulva, lóugrással 

haladva, a következő igevers 

befejezését kaphatjuk: „De még 

az is Isten ajándéka, hogy az 

ember eszik és iszik, és jól él 

…”  (Préd 3,13) 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

Tárkonyos burgonyaleves 
 

Hozzávalók: 500 g burgonya, 1 közepes fej vöröshagy-

ma, 2 kis db sárgarépa, 1 közepes db paradicsom, 2 ge-

rezd fokhagyma, petrezselyem ízlés szerint, 1 ek. olíva-

olaj, só, bors (frissen őrölt), fűszerpaprika és tárkony 

ízlés szerint, 150 g tejföl, 1 evőkanál finomliszt, 1 ek. 

tárkonyecet (vagy fehérborecet).  

Elkészítés: Az apróra vágott vöröshagymát kis olívaola-

jon megdinszteljük, megszórjuk egy kevés pirospapriká-

val. Rádobjuk a meghámozott, apró kockákra vágott 

burgonyát, sárgarépát, paradicsomot, fokhagymát, gyor-

san összekeverjük. Felöntjük vízzel, sózzuk, borsozzuk, 

hozzáadjuk a petrezselyemzöldet. Mikor már majdnem 

megfőttek a zöldségek, hozzáadjuk a tárkonyt és a liszt-

tel, tejföllel behabarjuk a levest. Ha nem akarunk lisztet 

használni, akkor több krumplival tegyük fel, s a krumpli 

egy részét szétnyomkodva sűrítsük a levest. Ha pedig 

tejföl helyett joghurttal próbálkozunk, vegyük figyelem-

be a joghurt eleve savanykásabb ízét, mielőtt ecettel íze-

sítjük. Tálalás előtt ízlés szerint tegyünk bele tárkonyos 

ecetet (vagy fehérborecetet).   

 

Rakott káposzta 
 

Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta, 70 dkg darált ser-

téshús, 10 dkg füstölt szalonna, 2 közepes fej vöröshagy-

ma, 1 gerezd fokhagyma, 8 dkg zsír, 3 ek. napraforgó 

olaj, 30 dkg rizs, 20 dkg kolbász (füstölt csípős, 2 tk. só, 

1 kk. bors (őrölt), 2 teáskanál fűszerpaprika, 3,75 dl tejföl, 

1 db paradicsom, 1 db zöldpaprika, 1 ek. zsemlemorzsa. 

Elkészítés: A káposztát hideg vízzel egyszer átöblítjük 

és annyi vízben, ami éppen ellepi, 60 percig előfőzzük, 

majd leszűrjük. Amíg a káposzta fő, a többi hozzávalót 

előkészítjük és megfőzzük. A füstölt szalonnát felaprít-

juk, kiolvasztjuk a zsírját és leszűrjük. A kolbászt felka-

rikázzuk. A hagymát felaprózzuk, a szalonnazsíron – 

amihez még további 5 dkg zsírt adunk – üvegesre dinsz-

teljük. Hozzáadjuk a darált húst, 1 tk. sót, az őrölt bor-

sot, a zúzott fokhagymát és kb. 20 percig tovább dinsz-

teljük, ha szükséges 1-2 ek. vizet öntünk alá. Mielőtt 

levesszük a tűzről, beletesszük a kolbászkarikákat és  

1 tk. őrölt paprikát. A rizst megmossuk és 2 ek. olajon 

megfuttatjuk, felöntjük fél liter vízzel, hozzáadunk 1 tk. 

sót és 15-20 perc alatt félpuhára főzzük.  

Egy sütőedényt a maradék 3 dkg zsírral kikenünk, és 1 

ek. zsemlemorzsával beszórunk. Először beleterítjük a 

káposzta 1/3 részét, amire ráterítjük a rizs felét, majd 

erre tesszük a darált hús felét, rászeljük a paradicsomot 

és a zöldpaprikát, majd megismételjük a rétegezést. Fe-

lülre káposzta kerül, amire rásimítjuk az előzőleg 1 ek. 

olajjal elkevert tejfölt, és meghintjük 1 tk. őrölt papriká-

val. Előmelegített sütőben 200°C-on, kb 50 perc alatt 

szép pirosra sütjük.  
 

Darázsfészek 
 

Hozzávalók: A tésztához: 50 dkg finomliszt, 3 db tojás-

sárgája, 3 dkg élesztő, 2 dl tej, 0,5 teáskanál cukor, 1 

csipet só. A töltelékhez: 15 dkg dió (darált), 15 dkg vaj, 

15 dkg cukor, 2 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor. 

Elkészítés: Az élesztőt a kiskanál cukorral langyos tej-

ben felfuttatjuk. A lisztből a tojássárgákkal, kevés sóval 

és az élesztővel finom tésztát gyúrunk, meleg helyen 

letakarva fél órát pihentetjük, majd ujjnyi vastagra nyújt-

juk (téglalap alakúra). A vajat a cukorral habosra kever-

jük, beletesszük a diót, majd a tésztára kenjük, és felcsa-

varjuk. A rúdból 3 cm vastag szeleteket vágunk, és kiva-

jazott tepsibe egymástól ujjnyi távolságra tesszük. Kb. 

még fél órát kelni hagyjuk, majd a sütőbe tesszük. Szép 

barnapirosra sütjük, rálocsoljuk a vaníliás-cukros tejet, 

majd néhány percre visszatoljuk a sütőbe, míg a tejet 

felissza. Sütési hőfok: 170°C.  



Konyhajelmezt öltött 

kislányom, Kati, 

sütő tudományát 

úgy próbálja ki. 

 

Húsz kis pogácsából 

csak egy sikerült, 

az is furcsán festett, 

mikor kikerült. 

 

Botrányos alakja, 

rossz fogása volt, 

kemény kopogása, 

de – pogácsa volt. 

 

Nekem szánta ő ezt, 

hozta boldogan, 

hát ahogy harapnám, 

nem fogja fogam. 

 

Igen ám, de lesnek 

lelkes nagy szemek: 

– milyen a pogácsa? – 

Tyű – mondom – remek! 

 

Kati csak úgy hízott, 

kiszaladt: – Nahát, 

ízlik a pogácsám! – 

hallom a szavát. 

 

Magunkra maradtunk: 

pogácsa meg én, 

hosszan elmerengtem 

Kati remekén. 

 

Kicsi kis pogácsa, 

úgy szemre kevés, 

csak a fog sokallja, 

mikor belevés. 

 

Nem veszi be, sajnos, 

se szám, se begyem; 

jó lesz eltüntetni, – 

hova is tegyem? 

 

Kiskutyánk ott sétált 

az ablak alatt, 

odadobtam annak: 

nesze, jó falat! 

 

Siettem utána 

a konyhába ki; 

kell, hogy Kati mellett 

valljon valaki. 

 

Megettem-e, – kérdi 

kétkedve anyu, 

Nagymamácska, ő is 

hej, csupa gyanú. 

 

De én megfeleltem, 

azért vagyok ott: 

Egy baj volt: kevés volt! – 

Kati ragyogott. 

 

Épp akkor besétál 

ám a kiskutya; 

mit hoz a szájában 

az a kis buta? 

 

Hozza a pogácsát, 

még sértetlenül! 

Leteszi, otthagyja, 

szinte menekül. 

 

Nevetésben tört ki 

most a társaság, 

még Kati is, ő is 

fogta a hasát. 

 

Mert megtudta ebből, 

akit érdekel, 

hogy az a pogácsa 

– kutyának se kell. 

 

Nadányi Zoltán 

Az első pogácsa 


