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Tartalom ● 

Tanácstalan pillanatom-
ban kaptam a biztatást: 
„Ez egy jó kezdés! Már ki-
nyitottad a dokumentumot. 
Most csak írni kell vala-
mit.” Sajnos sokan vannak 
mostanság ilyen tanácstalan 
helyzetben. A járvány okoz-
ta állapot sokakat lehangol, 
megbénít. Nem tudni, mit 
hoz a jövő, van-e értelme 
terveket szőni, célokat kitűz-
ni? Én mindig tervező ember voltam. Gyermekkorom-
ban nagy akartam lenni, családot alapítani, gyermekeket 
szülni és felnevelni, egyetemet végezni. Munkámat mindig 
aprólékosan megterveztem. Kollégáim mosolyogtak raj-
tam az óráról órára elkészített lecketervek miatt. A célt 
szem előtt tartva, képzések és rendezvények szervezésére 
is sok energiát fordítottam. Kinek a célját követjük ilyen-
kor? Bustya Sándor jegyzetében fogalmazza meg ezt a 
kérdést: mi történik, ha a Teremtő ránk vonatkozó ter-
veit nem akarjuk tudomásul venni?  A Biblia erre vo-
natkozó tanítását Ledán István igei elmélkedésében  
olvashatjuk.  

Életünk derekán értékeljük és felmérjük a megtett 
utat. Gállné Szabó Tünde cikkében magyarázatot ka-
punk arra, hogy miért történik mindez velünk. Korondi 
Kinga interjúalanyai személyes életük példáján keresztül 
vallanak arról, hogy ők hogyan élték meg az újratervezés 
éveit. Berekméri Melinda Brunszvik Terézt mutatja be, 
akinek az életében 53 évesen kezdődött el valami teljesen 
új. 

Az év utolsó lapszámában Fekete István írásával 
hangolódhatunk karácsonyra, emberek élettörténetéről 
olvashatunk az irodalmi és gyermekoldalon. Örülhetünk 
a bibliai idézetnek, amit a kegyelem csillagjegyében ka-
punk, újabb rejtvényt fejthetünk meg. Kipróbálhatjuk a 
gazdasszony karácsonyi maradékokból készített finom-
ságait.  

Az élet akkor is szép, ha csak hétköznapi 
„szuperhős” lesz valakiből. Én sem lettem szuperhős, 
végeztem a dolgom, szövögettem a terveket, és Istenre bíz-
tam őket: ha Ő is úgy akarja. Isten sokszor másként 
akarta. Életem legjelentősebb eseményeit Ő alakította. 
Már rég tudom, érzem, hiszem, hogy kegyelméből.  Ne-
kem maradt az újratervezés. És a végtelen hála az erő-
ért, amit Tőle ehhez kaptam.  

Áldott karácsonyt! 

•   BORSOS MELINDA 



 

 

 3 

 

2020 / 4 

● Igemagyarázat 

A válasz a kérdésre az, hogy  van! És nemcsak hogy 

hatalma van, de kötelessége, mi több, érdeke is, hogy 

különféle rendeltetésű edényeket készítsen. De olyan 

fazekas aligha van, aki kifejezetten azért készít edényt, 

hogy földhöz vagy a falhoz vágja azokat. Ha netán még-

is akadna ilyen fazekas, annak nem az ehhez való jogát 

vonnánk kétségbe, hanem elméje épségét. A tehetetlen 

agyaggal szemben mégis miféle hatalmat lehet felmutatni? 

Az agyag tehetetlenségéhez képest akár egy incifinci 

hatalom is hatalom! Aztán az edénynek tökéletesen 

mindegy, hogy díszes váza vagy éppen kübli. Nem gon-

dolkodik, és nem érez. Nincs lelke, nincs saját sorsa, és 

nincs önmagában való értéke. Ahogy a cipőfűzőnek 

vagy a gyufának: csupán használati értéke van. Csak 

abban az esetben lehet a tárgyaknak lelkük, önmagukban 

való értékük, ha megszeretjük őket, és valamiért ragasz-

kodunk hozzájuk.  

Ám eddig semmi másról nem beszéltünk, csupán fa-

zekasról, agyagról és edényekről. Könnyű belátni, hogy 

a fazekas bármilyen edényt készíthet. Akár még olyan 

fazekast is el tudunk képzelni, aki csak azért gyártja az 

edényeket, hogy majd falhoz vághassa azokat. Az ember 

végül is szokott őrült dolgokat csinálni. Feszengeni ak-

kor kezdünk, ha az agyag helyébe behelyettesítjük ma-

gunkat. És még inkább akkor, ha Istent ilyen szeszélyes 

és hóbortos fazekashoz hasonlítjuk. Szerencsére a  ha-

sonlatok – a bibliai hasonlatok is – sántítanak. Nehéz 

elképzelni Istent olyan fazekasként, aki kimondottan 

azért készít ronda edényeket is, hogy majd földhöz vágja 

őket. És nehéz elképzelni magunkat csupán agyagnak, 

föld porának, az élet lehelete nélkül. Nem, Isten nem 

fazekas. És az ember nem agyag. 

Vagy mégis? Van-e lehetőségünk például arra, hogy 

választhassunk a születés és meg nem születés között? 

Még elképzelni is lehetetlenség. Egyszerűen létbe szólít-

tatunk, választási lehetőség nélkül. Nem mi teremtjük, 

nem mi valósítjuk meg magunkat. Elpusztítani sem tud-

juk magunkat. Ha megpróbáljuk, csak kontármunkát tu-

dunk végezni: csak a testet ölhetjük meg. És még azt 

sem egészen. Minden olyan törekvés, amellyel saját sor-

sot próbálunk kovácsolni magunknak, éppen olyan kép-

telen és elképzelhetetlen vállalkozás, mintha az agyag 

ülne a korong mellett. A régi görögök ezt hübrisznek, 

gőgnek nevezték. Úgy tartották, hogy ez legnagyobb 

bűn, amit az ember az istenség ellen elkövethet.  

A hübrisz annyi, mint nem tudni, hogy agyag is vagyok. 

És az alázat? Az alázat latinul így van: humilitas. Ez a 

humus, föld szóból származik. Alázatosnak lenni annyit 

tesz: tudom, hogy földből, agyagból is vagyok. Igen, 

agyag vagyok. Olyan agyag, aki az  élet leheletét Istentől 

kapta. Olyan agyag, aki pontosan tudja, hogy Isten tervét 

nem lehet felülírni, futással vagy akarással kicselezni. 

Lehet az Isten akaratával ellenkezni, de akkor megkemé-

nyedek, s végül összetörök. És bele is lehet simulni. 

Azonosulni is lehet Isten szándékaival. Mi történik ek-

kor? Nos, akkor nincsenek olyan elmét, lelket fárasztó 

kérdések, hogy mi van megírva és mi nincs? Mennyi 

szabadsága van az embernek, vagy van-e egyáltalán? S 

ha van – bármilyen kevés is –, hogyan lehet mindenható 

Krisztusban nincs selejt  
„Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes cél-

ra, a másikat pedig közönségesre formálja? ” (Róm 9,21 ) 
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 Igemagyarázat ● 

az Isten? Ha nincs – valamennyi bár 

– hol az én felelősségem?  Akkor 

miért hibáztat mégis az Isten? Ha 

nekem könyörülő Istenem van, 

mennyei Atyám van, nyugodtan, 

félelem és fenntartások nélkül bele-

simulhatok akaratába és terveibe. Az 

ösztöke ellen rugódozni nem csak 

nehéz, de nem is érdemes.  

Ám egy lépéssel, egyetleneggyel, 

tovább léphetünk. Azt hiszem, külö-

nösen is fontos tisztázni, hogy itt, a 

Római levél 9. részében kicsoda a 

potenciális kérdező? Kinek válaszol 

Pál? A kérdések izgalmas kérdések. 

Azt is mondhatnánk, hogy a gondol-

kodó ember, a homo sapiens nagy 

létkérdései. Az ókori görög drámák 

szívet szorongató kérdései. Igazsá-

gos-e az Isten (az istenség)? Ki 

állhat ellen Isten (az istenség) 

akaratának? Felelős-e az ember 

a sorsáért? Hibáztatható-e csele-

kedeteiért? És mégis… olyan em-

ber alapkérdései ezek, aki nem haj-

landó azonosulni Isten akaratával. 

Aki nem tud beilleszkedni Isten ter-

veibe. Szóval mégiscsak az öntörvé-

nyű, az ösztöke ellen rugódozó  

ember kérdései ezek. Az ilyen em-

bernek a válasz az, hogy Istennel 

nem lehet perbe szállni. Nem lehet a 

vádlottak padjára ültetni. A fazekas 

azt tesz az agyaggal, amit akar. 

Nincs beleszólása az agyagnak abba, 

hogy nemes célra, díszes vázának, 

vagy közönséges célra, mondjuk 

éjjeliedénynek formázza-e a fazekas. 

Nincs apelláta. 

Egészen más viszont a helyzet 

akkor, ha az ember Krisztusban van. 

A Krisztus-test nemesebb tagjait  

– írja Pál az első korinthusi levél 12. 

részében – nagyobb tisztességgel 

vesszük körül, és amelyek ékesség 

nélküliek, azok nagyobb megbecsü-

lésben részesülnek. Isten úgy  

szerkeszti egybe a testet, hogy az 

alacsonyabb rendűnek nagyobb tisz-

tességet ad (22-24. versek). Krisz-

tusban nincs jelentősége annak, hogy 

ki milyen edény. Nem frusztráló a 

különféle rendeltetések ilyen vagy 

olyan volta. Mert bármi is legyen a 

rendeltetésem, azt én az engem sze-

rető Isten kezéből fogadom el. Bár-

mi is legyen a rendeltetésem, az a 

Krisztus-testben szükséges, fontos és 

hasznos. Krisztusban nincs selejt. 

Nincs elhajítható testrész. Nincs 

pusztulásra készült edény. Ennyi az, 

amit tudhatunk. A többi… titok. A 

titkok pedig – tudjuk – az Úréi 

(5Móz 29,29). 

●   LEDÁN ISTVÁN 

 

Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: „Nincs rád szüksé-
gem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem.” Sőt 
inkább: a test gyengébbnek látszó tagjaira igen nagy szükség 
van, és amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartjuk, 
azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül; és amelyek éktele-
nek bennünk, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek, ame-
lyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. 
Mert Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy az alábbvaló-
nak nagyobb tisztességet adott, nehogy meghasonlás legyen a 
testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymás-
ról. Ha szenved egy tag, mindegyik tag vele szenved, ha dicső-
ségben részesül egy tag, mindegyik tag vele örül. Ti pedig a 
Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. 

(1Kor 12,21-27) 
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● Jegyzet 

 A legbizakodóbb véleke-

dések szerint is, még hosszú 

hetek telnek el, amíg a jár-

ványt visszaszorító védőoltás 

nálunk is megjelenik, és min-

denki számára hozzáférhetővé 

válik. Az eddigi tapasztalatok 

alapján hiábavaló foglalkozás 

terveket szövögetnünk erre az 

időszakra. Bizonytalanná vált  

a holnap, lejárt a hónapokkal 

korábban lefoglalt utazások 

kora, értelmetlenné vált a jö-

vő évi szabadságról álmodoz-

ni. Ekkora távra nem lehet tervezni. Még azt sem tudjuk, 

hogy a közelgő karácsonyt, vagy újévet hol és miként 

fogjuk ünnepelni. Időszerűtlenné váltak az állásinterjúk 

arra vonatkozó kérdései, hogy hol és miként látod magad 

öt vagy tíz év múlva, melyek a rövid és hosszú távú ter-

veid. Mindezek ellenére, nem gondolni a holnapra, csak 

a mai napnak élni, felelőtlenségnek tűnik. Elkerülhetet-

len hát a kérdés: hogyan tovább? 

Ha csak egy emberöltőnyire tekintek vissza, akkor is 

be kell látnom, hogy voltak a mostaninál jóval reményte-

lenebb, kilátástalanabb idők és élethelyzetek. Tervezhe-

tett-e bármit is az otthona elhagyására kényszerített,  

feleségével és kiskorú gyermekeivel együtt kitelepített 

nagyapám? És ha igen, milyen  távra? Milyen holnapot, 

jövőt remélhettek a tizenéves korukban fogságra ítélt 

szüleim? Születhettek-e terveik a börtön falai közt, miu-

tán közölték velük, hogy nem a büntetés letöltéséért  

vitték be őket, hanem meghalni? Hát a következő nem-

zedéknek, amely az ötéves tervek és pártkongresszusok 

által tagolt időkben nőtt fel, a kommunizmus süppedő, 

bűzös, mocsaras talaján, milyen terveik lehettek? És mit 

sikerült valóra váltani? 

Mennyi keserűség, csalódottság, düh gyűlhet össze 

pár évtized alatt, az elszenvedett kudarcok,  megaláztatá-

sok, a meg nem valósult, csírájukban elhalt tervek, az 

elszalasztott lehetőségek, a rossz döntések miatt! Az éle-

tük derekán, vagy azon túl járók, mint magam is, önkén-

telenül is visszatekintünk, felmérjük és értékeljük a meg-

tett utat. Számba vesszük mindazt, amit eddig sikerült – 

vagy nem – megvalósítani. Természetünknél fogva haj-

lamosak vagyunk a pohárnak csak az üres felét látni. A 

beteljesületlen álmokat, a kielégítetlen vágyakat, a hi-

ányt érzékeljük, amely a gyermekeink felcseperedésével, 

idegenbe szakadásával csak növekszik. Mit tehetnénk? 

Felbecsüljük a hátralévő időt, az erőnlétünket, és mint 

akit az idő sürget, sebbel-lobbal igyekszünk megszerez-

ni, behajtani mindazt, amit eddig nem sikerült, és amiről 

úgy érezzük, hogy betölthetné, teljessé tehetné az életün-

ket. Amihez jogunk van a Földön – mondjuk, önmagunk 

igazolásaként. Mert ekkora távra szoktunk tervezni, rá-

adásul úgy, hogy gyakran szem elől tévesztjük a célt. 

Még az önmagunk által kijelöltet is. 

Ennél nagyobb gond az, ha a Teremtő célját, ránk 

vonatkozó tervét sem látjuk, vagy  nem akarjuk tudomá-

sul venni. Mivel az Ő útjai másak, és gondolatai maga-

sabbak a mi gondolatainknál, a célja is különbözik az 

általunk felállítottnál. Mielőtt megszülettünk volna, elké-

szítette a ránk vonatkozó tervet és kijelölte a célt. Akár 

egy navigációs rendszerben, meghatározta az indulás és 

az érkezés pontját. Nem  céltalanul vagyunk a világban! 

Ha nem követjük a navigációs rendszer által felajánlott 

útvonalat, és arról – bármi okból kifolyólag, bármennyi-

szer is – letérnénk, a tájékozódásunkat segítő eszköz 

azonnal újratervezi a cél felé vezető szakaszt. Rajtunk 

múlik, hogy követjük-e a kijelölt  utat, vagy csökönyö-

sen arra tartunk, amerre áradások, torlaszok, zsákutcák 

és zárt szakaszok teszik lehetetlenné a haladást és a célba 

érkezést.  

Zárt utak 

•   BUSTYA SÁNDOR 

Kosztolányi Dezső  

Ha negyvenéves...  
 

Ha negyvenéves elmúltál, egy éjjel 

egyszer fölébredsz és aztán sokáig 

nem bírsz aludni. Nézed a szobádat 

ott a sötétben. Lassan eltűnődöl 

ezen-azon. Fekszel, nyitott szemekkel, 

mint majd a sírban. Ez a forduló az, 

mikor az életed új útra tér. 

Csodálkozol, hogy föld és csillagok közt 

éltél. Eszedbe jut egy semmiség is. 

Babrálsz vele. Megúnod és elejted. 

Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán. 

Minden zajról tudod, hogy mit jelent. 

Még bús se vagy. Csak józan és figyelmes. 

Majdnem nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz. 

A fal felé fordulsz. Megint elalszol. 
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– Már a gyors bemutatkozásá-

ból is nyilvánvaló, hogy igen sok-

színű volt az élete, számos irány-

váltással. Ezek valamilyen külső 

kényszer miatt történtek? 

– Nálam inkább lehetőségek for-

májában jelentkeztek. Az élet annyi 

lehetőséget mutatott, hogy többnyire 

vissza kellett fogjam magam, hogy 

ne kapkodjak, ne váljak felületessé. 

Matematikatanárként kezdtem, mert 

amikor pályát választottam, jó mate-

kes lévén, mást nemigen tehettem.  

Édesapám lelkész volt, és én is sze-

rettem volna a nyomdokába lépni, de 

abban az évben nem vettek fel lá-

nyokat a teológiára. 1989-ben kinyílt 

a világ, és ott volt az új út, hogy val-

lástanár legyek. Ebben pedig nem is 

újrakezdő voltam, hiszen korábban 

nem voltak vallástanárok, mi vol-

tunk az úttörők. Aztán ez hozta az 

újabb lehetőségeket, a Vakációs Bib-

liaheteket. Akkora mozgalom lett 

belőle, hogy 65 ezer gyereket értünk 

el a Kárpát-medencében, és még ma 

is működik.  

Persze ehhez hozzátartozott, hogy 

a Vakációs Bibliahetek egy alapít-

vány, a KOEN keretében működtek, 

ami akkor még szintén új dolog volt. 

A másságához az is hozzátartozik, 

hogy ez nem a megszokott egyházi 

keretek között, hanem azok fölött 

működött, összeköthette a felekeze-

teket. 

Nem voltak módszereink, hiszen 

korábban voltak nagy elődök – gon-

doljunk csak Karácsony Sándorra –, 

de ők egyházi iskolákban dolgoztak. 

Voltak a hollandok, akikkel együtt 

dolgoztunk, de akik más környezet-

ből érkeztek, illetve voltak a saját 

idős pedagógusaink, akik viszont 

korábban nem tanítottak vallást. Eb-

ből kellett valami újat létrehozni. 

Ebben sokat segített a Bibliahét, 

mert ez egy folyamatosan megújuló 

program, amelyet mindig a legmo-

dernebb módszerekkel dolgoztunk 

ki. Így találkoztam az élménypeda-

gógiával, amelyből megszületett egy 

gyönyörű könyv, a Gyümölcsnek 

gyümölcse. Ebből akkreditáltatott 

kurzust Bányai Sándor. 

Ami pedig a könyvkiadást illeti, 

ez is egy lehetőségből született. 

Amikor bevezették az óvodai hitok-

tatást, akkor felkértek a tanfelügye-

lőségtől, hogy dolgozzunk ki egy 

pedagógiai módszertant az óvónők-

nek. Ez hozta maga után azt a két 

óvodáskönyvet, ami talán életem 

egyik legnagyobb ajándéka. A Kán-

tor-Tanítóképző Főiskolán láttam 

olyan példányt is, amit ronggyá  

olvastak. Kérték is az elnézést a hall-

gatók, de számomra ez volt a leg-

nagyobb öröm, hogy ilyen sokat 

használták. Ráadásként pedig ezek 

mindig nagyon sok rendkívüli em-

berrel is összehoztak, akikkel együtt 

dolgozhattam. 

 

– Ez már önmagában is lenyű-

göző pálya, mégsem ért véget itt. 

Újabb irányban indult el… 

– Igen, mert 1989-ben a férjem-

nek a vállalkozás irányába kellett 

elindulnia, így azokban az években 

egy teherszállító vállalkozásunk 

volt. Bár én tanítottam, egy idő után 

óraadó tanár maradtam, és a munka-

könyvem a cégünknél volt. Ez egy-

fajta szabadságot is adott nekem. 

Ahogy az életemben telt az idő, és új 

meg új fázisokba léptem, valahogy 

ezeket követte a szakmai pályám is. 

Ha valamely problémát a saját éle-

temben megoldottam, akkor abban 

tudtam másoknak is segíteni. Elő-

ször, miután a gyerekek túljutottak 

az óvodáskorszakon, írtam az ovis-

Az új lehetőségek  
új utakat nyitnak meg  

 Amikor megkértem, hogy határozza meg magát egy mondatban, akkor azt mondta, hogy 
„Demeter Irén vagyok, a nagy újrakezdő”, de legtöbben vallástanárként és könyvek írójaként 
ismerik, noha most a családi vállalkozás adminisztrációja mellett fazekassággal és tánccal is  
foglalkozik. Hogy mi mindennel hozta össze a sors, ez talán ennyiből is látszik, de haladjunk 
sorban... 
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● Interjú 

könyvet. Mire elvégezték a középis-

kolát, jöttek a tankönyveim, a IX. és 

X.-es tankönyvek. Most meg, hogy 

kirepültek, én meg túltettem magam 

ezen a traumán, leginkább a felnőtt 

nőknek tudok segíteni.  

 

– Miért trauma? 

– Azt gondolom, hogy minden 

változás hoz életet és halált, jót és 

rosszat. Amikor egy anya születik, 

meghal egy lány, így aztán minden 

új életfázisban az örömöt elkíséri a 

szomorúság is. Így könnyebben ért-

hető, hogy az óvodába belépő anyák 

szemében is könny van. Amikor el-

hagyják a gyerekeink a szülői házat, 

az még jobban fáj. 

 
– Mennyire lehetett erre felké-

szülni? 

– Érdekes volt, mert mielőtt a 

lányaim elmentek, nagyon sokat se-

gítettek. Egy évvel érettségi előtt a 

lányom rábeszélt, hogy menjünk el a 

gombász egyesületbe, ahol nagysze-

rű közösségre találtunk. Ugyanebben 

az évben kezdtem el agyagozni.  

Valahogy, ahogy az életemben kelet-

kezett egy kis űr, azt hamarosan ki-

töltötte valami egyéb. A vágy persze 

korábban elkezdett nőni bennem, 

hiszen jóval korábban láttam olyan 

agyagmunkákat, amelyek terápiás 

céllal készültek. Aztán nyaranként 

elkezdtem időt áldozni erre az álom-

ra, elmentem nyári táborokba, ahol 

kézi technikákat tanultam. Később 

elkezdtem járni Szamosújvárra, ahol 

van egy nagy kerámiaműhelye a Té-

ka Alapítványnak. Ezekből született 

meg a Nyitott fészek, amolyan 

stresszoldó kerámiázás, amelyet öt 

évig vezettem társammal, az Ör-

mény-Magyar Kulturális Egyesület 

műhelyében. A felnőttoktatás terén 

pedig most is számos felkérésre vá-

laszolok, nőszövetségi bibliaórákat, 

női köröket, műhelyeket tartok, és 

ezt a továbbiakban is felajánlom, ha 

erre bárki igényt tartana. 

 

– Minden újrakezdés ugyanak-

kor egy lezárás is… 

– Az én életemben minden lezá-

rás nagyon szép volt, három évvel 

ezelőtt például a Magyar Ezüst Ér-

demkereszt kitüntetésben részesül-

tem, és ez igazán szép elismerése 

volt a Vakációs Bibliahetes mun-

kámnak. De a többi lezárás is  

számos szép kapcsolatot, és más ke-

vésbé látványos ajándékot jelentett 

nekem. 

 

– Mit gondol, merre fog tovább 

menni az élete? 

– Számomra inkább az a kérdés, 

hogy mi az, amit kapok, és örömmel 

elfogadom, illetve mi az, amit ka-

pok, és amitől félek? Mi az tehát, 

amit kapok és lehetőségként látom? 

Három éve van az életemben az ar-

gentin tangó, és ez mindkettőnket, a 

férjemet és engem is magával  

sodort. Nagyon szeretjük. Nagyon 

nehéz és sokszor frusztrál, ugyanak-

kor nagy öröm, és ráadásként még 

egy ajándék: az eddig megszokottól 

egy egészében eltérő közösség. Eb-

ből azt is megtanultam, hogy ha nyi-

tott tudok maradni, akkor az nagyon 

nagy nyereséggé tud válni.  

Visszatérve arra, ami félelmet 

kelt, az most ez az új helyzet a be-

zártsággal, amiben nehéz meglátni a 

lehetőséget, hogy ne bénítson le a 

félelem. Kénytelen voltam az egyik 

kedvenc igémbe kapaszkodni, ame-

lyik így szól, hogy „nem a félelem-

nek lelkét adta nekünk az Isten, ha-

nem az erő, a szeretet és a józanság 

lelkét”, amiből megtudjuk, hogy há-

rom eszközünk is van a félelem le-

győzésére: az erő, a szeretet és a jó-

zanság.  

Persze azt már az élménypedagó-

giából tudom, hogy a Jóisten csak 

úgy tud valami nagyszerűt ajándé-

kozni új utakon, ha elhagyom az 

addigi komfortzónámat. Úgyhogy, 

amint az édesapámtól is tanultam, 

kíváncsian várom, ami jön: azt a jót, 

amit Isten számunkra előkészített. 

•   KORONDI KINGA 
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Interjú ● 

– Műszaki szaklíceumból in-

dult, amit a korszellemnek megfe-

lelően a katonaság követett. Merre 

indult innen? 

– Eleinte egyszerű gépész voltam 

különböző gépeken a marosvásárhe-

lyi Elektromarosban, de közben ké-

szültem egyetemre, annál is inkább, 

mert a feleségem üzemmérnök volt. 

Miután aztán sikeresen felvételiztem, 

átkerültem a tervező osztályra, ahol 

évekig mérnök munkát végeztem, tu-

lajdonképpen a rendszerváltásig. Ak-

kor azonban már egyre rosszabbul 

működött a gyár, és noha nekem 

még volt munkám, azért elfogadtam 

egy felkérést. Tekintve, hogy egyházi 

körökben ismertek, mert már presbi-

ter voltam, és mert az ifjúsági cso-

portban állami árvaházakat is láto-

gattunk, így találtak ránk, amikor 

egy keresztény család típusú gyerek-

otthon létrehozásának a projektjére 

került pénz. Akkor alakult egy cso-

port, amely létrehozta a Lazarenum 

Alapítványt – a Vártemplom égisze 

alatt. Nekem kellett megfelelő házat 

keresnem a gyerekotthonnak, és 

majd később az általam kinézett ház-

ból jött létre a Lídia gyerekotthon. 

Ez volt az a pont, amikor a mérnöki 

munkával felhagytam és átmentem a 

szociális-karitatív ágazatba, miköz-

ben az egyházi munkát továbbra sem 

adtam fel, hiszen a frissen megala-

kult Tulipán utcai gyülekezetben 

gondnok voltam, majd később fő-

gondnok, aztán pedig megyei fő-

gondnoknak is megválasztottak.  

 

– Ebben az új helyzetben elég 

sok új készséget meg kellett tanul-

nia… 

– Egyrészt, bár meglehetősen 

gyorsak voltak a váltások, mégsem 

egyik napról a másikra történtek: a 

Lídia otthonnak kiszemelt ház felújí-

tása például másfél évig eltartott, 

tehát volt idő a tanulásra is, másrészt 

mindig voltak társaim és segítőim 

ezekben a folyamatokban. Nem volt 

könnyű, de nekem az irányítás jutott, 

és a nehezét a munkatársaim végez-

ték, hiszen ők foglalkoztak a gyere-

kekkel. 

 

– Innen már egyenes út vezetett 

a mostani nyugdíjas évekhez? 

– Az életemben legalább 3 nagy 

újrakezdés is van. A Lídia otthon 

után, mikor már az egészen jól mű-

ködött, akkor 1997-ben jött az új 

kihívás. Újabb támogatás érkezett 

egy másik gyerekotthonra, de akkor 

ennek a projektnek a gazdája már a 

Dorcas Aid nemzetközi szervezet 

helyi CE szövetség partnerségében 

jött létre. Számos apróbb akadályt le 

kellett küzdeni, hiszen a Lídia ott-

hont úgy kellett otthagynom, hogy 

az továbbra is jól működjön, miköz-

ben az újat nulláról fel kellett építe-

ni: ismét házvásárlás, felújítás és 

végül a működtetés. Hosszú ideig 

mindkét projektben dolgoztam, sőt 

tulajdonképpen a Lídia otthonban 

még most is kuratóriumi tag vagyok 

és önkéntesként besegítek. A Dorcas 

segélyszervezet vezetősége aztán a 

gyerekotthon működtetése mellett 

felkért a kolozsvári, nagyváradi és 

nagyszebeni részlegek szociális osz-

tályának a felügyeletével. Időközben 

ez a projekt is kinőtte magát, egyre 

több részterületet igyekeztünk lefed-

ni, azzal is próbálkoztunk, hogy 

megelőzzük a gyerekelhagyást, 

vagyis a veszélyeztetett családokat 

próbáljuk meg segíteni. Mintegy 100 

ilyen gyermeket támogattunk család-

jaik közösségében, de ez a tevékeny-

ség most nem annyira hangsúlyos, 

miközben a tizenévesek integrációjá-

Továbbadni, amit kaptunk  
 Szabó István életében többször is majdhogynem a nulláról kellett újrakezdenie, és a kezdeti  

műszaki pályától többször eltávolodott, hogy később újra találkozhasson vele. Arra kértük, hogy  

meséljen erről a hosszú, olykor váratlan kanyarokkal tarkított életútról. 

Születésnap a Dorcas otthonban 
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ra irányuló munkánk erősödött. Sok-

szor, csak hogy ne maradjanak ki az 

oktatásból, a gyerekotthonainkba is 

befogadunk tinédzsereket. Az még 

fontos, hogy a gyermekotthonokból 

az életbe kilépni készülő fiataljainkat 

nyaranként bevontuk a nagycsaládo-

sokat segítő lakásfelújító projektbe, 

hogy ezáltal szakmát is tanuljanak. 

Aztán még mielőtt beleunhattam 

volna, máris új feladatot kaptam, 

mikor a szociális hálózat fenntartásá-

ra létrehozott használtruha-üzletek 

vezető nélkül maradtak, azokat kel-

lett átvennem. Ehhez sem értettem 

korábban. Úgyhogy nyugdíjig már 

csak visszatérő vendégként, pótapa-

ként vettem részt a Dorcas otthon 

munkájában. 

Most pedig, hogy nyugdíjas va-

gyok, úgy adódott, hogy Facebookon 

hoztunk létre egy csoportot, én pedig 

azt kaptam egy igében, hogy „ti apák 

adjátok át fiaitoknak és azok fiainak, 

mindazt amit láttatok és hallottatok 

tőlem”. Ezért egy éve, a napi remény 

igéit mindennap, a reggeli áhítat ré-

szeként továbbküldöm nekik. Ez azt 

jelenti, hogy egy nagyon nagy csa-

ládban, közösségben, hálózatban 

élek, még ha virtuálisan is, és ez 

nagy elégtétel. Hálás vagyok a csalá-

domért, aki részt vett és támogatott 

mindenben, hiszen ez bizony nem 8 

órás munkaidő volt. 

 
– Számomra nem kérdés, hogy 

amikor ezekbe az új helyzetekbe 

belekerült, akkor olyasmivel talál-

kozott, amire nem számított, és 

talán nem is számíthatott. Így visz-

szatekintve viszont, talán látható 

már, hogy mindennek oka volt 

ezen az úton… 

– Tudom állítani, hogy a kihívá-

soknál nemigen tudjuk, hogy mi mi-

ért történik, de utólag Isten áldásával 

és segítségével azonosítom. Vissza-

tekintve elég jól látható, hogy mi-

lyen csodálatos Isten útja, hogy az 

otthonok gyerekei, fiataljai közül 

egy sem vesztődött el, nem került 

börtönbe, hanem egészen jól boldo-

gulnak az életben, és hogy találkoz-

hatunk többé-kevésbé rendszeresen, 

kisebb-nagyobb csoportokban. Mi 

kell ennél több egy embernek? 

– Azt gondolom, hogy kell egy 

jövőkép. 

– Hát, a jövőképem az örökkéva-

lóság… 

 

– Igen, de addig is, amíg az el-

kezdődne… 

– Most rendezzük a feleségem-

mel a 92 éves édesanyámat, de a mi 

jövőnkre is kell gondoljunk, különö-

sen, hogy a mi egészségünk már 

nem olyan, mint fiatal korunkban 

volt. A négy gyermekünk, akik Bu-

dapesten élnek, azt mondták, hogy 

öregotthonba semmiképpen nem 

mehetünk, és ők majd úgy, ahogyan 

most tőlünk látják, gondunkat fogják 

viselni. Ez pedig azt jelenti, hogy 

már most elkezdtem felújítani a há-

zunkat, hogy majd értékesebb le-

gyen, amikor eladjuk, és újrakezdjük 

az életünket Magyarországon. A fi-

am is úgy vásárolt házat, hogy abban 

legyen kényelmes hely számunkra 

is. Ezzel pedig vissza is tértünk  

ahhoz az igéhez, hogy „adjad át gye-

rekeid gyerekeinek”, mert én erede-

tileg Koronkán szerettem volna  

házat építeni öregkorunkra. Ezt fel-

adtam, és majd ha eljön az idő, és 

sikerül jól eladni a házunkat, akkor 

abból tudom segíteni a gyerekeimet 

is. Ilyenképpen tehát tudjuk, hogy 

semmi sem történik Isten akarata és 

tudta nélkül, és ami történik, azt jó 

hálaadással elfogadni. 

● Interjú 

Ne mondj le semmiről. Minden lemondás 

egy kis halál. Ne mondj le semmiről. 

Minden halál gyilkosság (lélekontás): 

Meghalni bűn, ne mondj le semmiről. 

Isten művét rongálja bármi rontás, 

meghalni bűn, ne mondj le semmiről: 

minden vágyad az Isten szava benned 

mutatva, hogy merre rendelte menned. 

•    KORONDI KINGA 

   Babits Mihály 

Ne mondj le semmiről... 

A Lídia otthon közösségében 
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Elmélkedés ● 

Az életközepi krízis fogalmát, az 

emberi életút közepén, a negyvene-

dik életév környékén megjelenő 

pszichológiai jelenségek összességé-

re használjuk  A témával foglalko-

zók némelyike külön folyamatként 

látja az életközepi válság, illetve a 

kapuzárási pánik történését. Mások 

szerint a kettő egy és ugyanaz. 

Többnyire mindenki egyetért abban, 

hogy a kapuzárási pánik fogalma 

alatt a szexuális hanyatlás, szexuális 

öregedés és annak következményei 

értendők.  

Elöljáróban kijelenthetjük, hogy 

az életközepi „válság” természetes 

útja az érésnek, a fejlődésnek.  Ne-

gatív és nyomasztó hangzása van, 

úgy a válság, mint a krízis kifejezés-

nek, hiszen mindkettő az életveze-

tésben jelentkező nehézségre utal. 

Bekövetkezte ugyanakkor törvény-

szerű: természetes a változás testi, 

lelki és mentális szinten egyaránt. 

Életünk sok szakaszának a vége krí-

zis, hiszen amikor kinőjük az addigi 

életstílusunkat, ugyanakkor az újat 

még nem sajátítottuk el, még nem 

nőttünk bele, ez feszültségeket, kel-

lemetlenségeket okozhat.  

Gerald Caplan (1917–2008) 

pszichiáter fogalmazta meg a legel-

terjedtebb krízis-definíciót, amely 

szerint az egyén kénytelen a lélekta-

ni egyensúlyát veszélyeztető körül-

ményekkel szembenézni, azonban a 

fennálló helyzetet szokásos problé-

mamegoldó eszközeivel, sem megol-

dani, sem elkerülni nem tudja. A 

fenyegető körülmény általában kí-

vülről érkező, sokszor váratlan ese-

mény, megoldásra váró feladat. 

A krízis egy feszültségekkel, fáj-

dalmakkal együtt járó állapot, amely 

a fenyegetettség, kilátástalanság és 

elveszettség érzését teremti meg az 

egyén számára. Az életközepi válság 

egy fejlődési krízis, amely az ember 

pszicho-szociális érési folyamatának 

természetes velejárója, és magában 

hordozza a pozitív és a negatív 

irányba történő változás lehetőségét 

is. A válság fordulópontot jelenthet 

az egyén számára. A válság, illetve 

változás során a személy testi, lelki 

illetve pszichés energiái kimerülhet-

nek.  

Ebben az életkorban megjelenő 

testi-lelki változások és jellemző 

élettörténeti események bekövetke-

zése arra indít bennünket, hogy fe-

lülvizsgáljuk az önmagunkhoz és 

másokhoz való viszonyunkat. 

Nézzünk rá röviden azokra az 

élethelyzeti stresszorokra, traumák-

ra, amelyek az élet közepén újra fel-

erősödnek, és változásra késztetnek 

minket. Ezen hatások jelentkezése 

nem újdonság az életben, már talál-

koztunk velük, de az élet delén 

gyakran másfajta választ kell jelent-

kezésükkor megfogalmaznunk.  

A trauma első alkotóeleme az idő 

múlása. Általában 40-45 évesen rá-

döbbenünk a valóságra: az élet fele 

útján jár, vagy azon is túl van. 

Olyan, mint amikor felér az ember 

egy hegycsúcsra, s már nem lesz 

többé fölfelé, csak lefelé. Az élet 

közepén túl eszmélő ember megfon-

tolja, hogy kire, mire fordítja az ide-

jét. Ennek pozitív hozadéka az, hogy 

a mindenkori idő nagy része minősé-

gi idővé alakul át.  

A másik fontos alkotóelem a 

munkahellyel, hivatással kapcsola-

tos. Ezen a területen nőknél és férfi-

aknál talán kicsit máshová tevődik a 

hangsúly. A nők nagy része ilyenkor 

tud újra teljes erővel dolgozni, mert 

gyermekei már nagyrészt önállóak. 

A családnak kevesebb szüksége van 

rá.  Így sokan hivatásuk felé fordul-

nak, s örülnek annak beteljesedésé-

nek. A férfiak nagy része, ha eddig 

keményen dolgozott, akár a hiva-

tásában, akár otthonteremtésben, 

nagyon sok mindent sikerre vitt. 

Mindkét csoport esetében valóság, 

hogy nincs az a szakmai felívelés, 

mint mondjuk tíz évvel korábban. 

Egyrészt szellemi, fizikai képessége-

ink nem felfelé ívelnek, másrészt a 

szakmában megjelennek az ifjú titá-

nok, akik több erővel és belső moti-

vációval rendelkeznek.  A közép 

korosztálynak már nincs annyira 

szüksége arra, hogy gyakran 

„villogtassa” képességeit. Az élet 

közepén élők, ha adekvát módon 

éltek eddig, és növekedni tudtak 

pszichésen és önismeretben,  több-

nyire megérkeztek a bölcsességnek 

egy teljesebb szintjére. Az imént 

említett magaslatról távolabb lát az 

ember.   

Életem közepén 
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● Elmélkedés / Ige 

A harmadik alkotóelem a család 

átrendeződése.  Felnövekvő gyere-

keink már nem ránk támaszkodnak. 

Inkább rebelliót játszanak, nekünk 

pedig vissza kell vonulni, sokszor a 

békesség kedvéért. Félreállunk, 

hogy ők növekedjenek. Tinédzser 

korú gyermekeinkkel szüntelen 

harcban álltunk. Alkalmanként kí-

vánjuk, hogy máshol fitogtassák 

hatalmukat, tudásukat. Ezzel egy 

időben megjelenik a szomorúság, 

hogy szülőként már nincs úgy szük-

ség ránk, mint ezelőtt egy-két évti-

zeddel. Amikor az utolsó gyerek is 

kiköltözik a családból, megjelenik 

az üres fészek szindróma. Az üres 

fészek ténye önmagában is krízist 

generálhat, amelyre a gyászfolyamat 

lépései jellemzőek. A házastársak a 

gyermekek kirepülésével újra ket-

tesben maradnak, amely a kapcsolat 

átrendeződését, újraírását várja el. 

Ismét egymás felé kell fordulnunk, 

és megtalálnunk a gyerekek születé-

se során valamilyen szempontból 

szem elől veszített társat. A találko-

zás nagy meglepetéseket tartogat-

hat.  

Az érés krízisét, így az élet köze-

pi válságot, lehetőségként kellene 

látnunk. Elhagyni a korábbi életsza-

kaszból bizonyos dolgokat, el-

gyászolni, s érdeklődően ajtót nyitni 

az újra. A „válságot” fel lehet hasz-

nálni tisztulásra, megbocsátásra, 

szortírozásra, de új energiák felfede-

zésére, nyitottságra, tanulásra is. 

Szóval egy jó „válság” lehet dob-

bantó – s ez különösen igaz Krisztus 

keresztje óta. Az életközép nagy 

kérdései elől nem lehet elmenekül-

ni: sokkal inkább bátran meg kelle-

ne ragadni, s lehetőleg azok nyomá-

ba eredni, akik jól léptek tovább. 

Persze, az ember kifárad az élete 

közepére, ha csak saját erőből akar 

futni! Egy maratoni távot futó bará-

tom mondta: a maratoni táv lefutá-

sához csak annyi izom kell, ameny-

nyi a feléhez szükséges. A táv má-

sodik felének megtétele főleg lelki 

erőt feltételez. Az élet, főleg ha 

eléggé hosszú, ugyanilyen: „erőből” 

jól végigfutni szinte lehetetlen.  

Január 

„A régiek, íme, beteljesedtek, és most 

újakat hirdetek; mielőtt megvalósulná-

nak, tudatom veletek.” (Ézs 42,9)  
 

Február 

„Mert ki az közületek, aki ha tornyot 

akar építeni, nem ül le előbb, hogy ki-

számítsa a költségeket, hogy lesz-e elég 

pénze arra, hogy befejezze? Nehogy 

miután lefektette az alapokat, már ne 

tudja befejezni, és csúfolni kezdje min-

denki, aki látja, és azt mondja: Ez az 

ember elkezdte az építést, de nem tudta 

véghezvinni!” (Lk 14,28-30)       

 

Március 

„De József így felelt: Ne féljetek! Hát 

Isten vagyok-e én? Ti rosszat gondolta-

tok felőlem, de Isten úgy gondolta, 

hogy jóra fordítja azt, hogy úgy csele-

kedjék, amint ma van, hogy sok nép 

életét megtartsa.”(1Móz 50,19)      

 

Április 

 „Mert azt mondja az Úr Júda és Jeru-

zsálem férfiainak: Szántsatok magatok-

nak új ugart, és ne vessetek tövisek 

közé!” (Jer 4,3)       

 

Május 

„Testvéreim, ha valaki közöttetek elté-

velyedik az igazságtól, és megtéríti 

valaki, tudja meg, hogy aki bűnöst térít 

meg a tévelygés útjáról, annak lelkét 

mentette meg a haláltól, és sok bűnt 

elfedez.” (Jak 5,19-20)       

 

Június 

„Ezt mondta az Úr Ábrahámnak: Menj 

el földedről, rokonságod közül és atyád 

házából arra a földre, amelyet én muta-

tok neked. Nagy nemzetté teszlek és 

megáldalak, felmagasztalom nevedet, 

és áldás leszel.” (1Móz 12,1-2)  

 

Július 

„Zákeus pedig előállt, és azt mondta az 

Úrnak: Uram, íme, vagyonom felét a 

szegényeknek adom, és ha valakit vala-

mivel megcsaltam, annak négyszer any-

nyit adok helyette.” (Lk 19,8)     

 Augusztus 

 „Szemed előre nézzen, és egyenesen 

magad elé tekints. Egyengesd lábad 

ösvényét, hogy minden utadon állhata-

tos lehess. Ne térj se jobbra, se balra; 

fordítsd el lábadat a gonosztól.” (Péld 

4,25-27)      

 

Szeptember 

„Amikor pedig Jézus felegyenesedett, 

és senkit sem látott az asszonyon kívül, 

azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak 

a te vádlóid? Senki sem kárhoztat té-

ged? Ő így válaszolt: Senki, Uram! 

Jézus pedig azt mondta neki: Én sem 

ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkez-

zél!” (Jn 8,10-11)  

 

Október 

 „Azt mondta a vincellérnek: Íme, har-

madik éve már, hogy idejárok gyümöl-

csöt keresni e fügefán, és nem találok. 

Vágd ki azért, miért is foglalná a földet 

hiába! Az pedig így válaszolt: Uram, 

hagyj békét neki még ebben az évben, 

míg körös-körül megkapálom, és meg-

trágyázom, hátha terem jövőre, ha pe-

dig mégsem, akkor majd kivágod.” (Lk 

13,7-9)     

 

November 

 „Egy másikhoz pedig így szólt: Kövess 

engem! Ő pedig azt kérte tőle: Uram, 

engedd meg, hogy előbb elmenjek, és 

eltemessem az apámat. De Jézus így 

válaszolt: Hadd temessék el a halottak a 

halottaikat, te pedig menj, és hirdesd az 

Isten országát.” (Lk 9,59-60)       

 

December 

„Testvéreim, én magamról nem gondo-

lom, hogy már elértem volna, de egyet 

cselekszem: azokat, amelyek mögöttem 

vannak, elfelejtve, azoknak pedig, ame-

lyek előttem vannak, nekifeszülve cél-

egyenest futok Isten felülről való elhí-

vásának jutalmáért, amely Krisztus 

Jézusban van.” (Fil 3,13-14)  

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

helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében:  

 

„Ha kibocsátod lelkedet, újakat teremtesz, és újjá teszed a föld színét. Az 

Úré legyen a dicsőség örökké, örvendezzen teremtményeiben az Úr!”  

(Zsolt 104,30-31)  

• GÁLLNÉ SZABÓ TÜNDE 



 12 

 

  

2020 / 4 

Bizonyos kor után már nehezednek a reggelek.  
Ötvenévesen már nem pattanunk ki az ágyból, hanem 
megfontoltan emeljük fel fejünket a párnáról. Megtor-
náztatjuk a lábainkat, egyengetjük a derekunkat, hátge-
rincünket. Bevesszük a vérnyomáscsökkentőt, és sokszor 
kedvetlenül látunk neki a megszokott munkánknak. Akár 
bekötött szemmel is el tudnánk végezni a feladatokat a 
munkahelyen és otthon is. Rutin, fásultság, fáradság, 
rohanás – ez jellemzi a hétköznapokat. Ez most már 
ezentúl mindig így lesz? 

Brunszvik Teréz 53 évesen egy reggel felkelt, és azt 
mondta: nem érdekel a csontritkulás, sem a vérnyomás-
ingadozás, mától valami új kezdődik. Kisgyermekeket 
fogok nevelni, nem is akárhogyan, hanem óvodában. Az 
egyetlen gond csak annyi volt, hogy akkor még egyetlen 
óvoda sem volt. Az emberek azt sem tudták, hogy mi is 
lehet egy ilyen intézmény. Épp ezért lett annyira izgal-
mas a terv. 

Persze nem minden előzmény nélkül született meg 
Brunszvik Terézben ez az elhatározás. Testvére gyerme-
keinek tanuló intézményt kerestek, így végigutazták Eu-
rópát, hogy a kor legmodernebb iskoláit megismerjék. 
Ekkor erősödött meg benne ez az elgondolás, hogy már 
2-3 évesen fontos a kisgyermekeket tudatosan nevelni. 
„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálá-
sabb munka, ami a földünkön osztályrészünkről jutott, 
de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre”– fogal-
mazta meg saját hitvallását. 

Az elgondolás megvolt, az elszántság is, de hogyan 
lehetne ebből gyakorlat? Sokat kellett küzdeni, sőt, 
mindvégig küzdött. Mint általában, itt is az anyagiak 
okozták a legnagyobb nehézséget. 

Szellemi képzettsége kifogástalan volt, hiszen Mária 
Terézia keresztlányaként a legjobb nevelést kapta. Latin, 
görög, zongora, alapvető követelményként, tananyagá-
nak része volt. Ezenkívül jó rálátása volt a nevelés gya-
korlati oldalára, hiszen nagy családban, sok gyermek 
között, jó megfigyelőként hamar rájött, hogy a gyerme-
kek fejlődésének egyik fő mozgatórugója a szeretet és a 
tanulás okozta öröm. Erre alapozott. 

Álmait nem adta fel. Nem a kora érdekelte. Sem az, 
hogy az akkori korban mit gondoltak a 2-3 éves gyerme-
kek neveléséről, sem az, hogy évszámait illetően már 
nem tartozott az ifjú titánok közé. A cél érdekelte, és 
annak megvalósítása. Nem restellt ennek megvalósításá-
ért sok-sok ajtón bekopogni. Mária Dorottya főhercegnő 
jóindulatát megnyerve, és erre hivatkozva indította el a 
levelek sorát, támogatást keresve. Ráérzett arra, hogy kit 
mivel, milyen érvekkel lehet meggyőzni. És megnyerni 
az ügynek. Hol a jó erkölcsre, hol a vallásos nevelésre, 
hol a szegények felkarolására, hol a dicsőség megszerzé-
sére hivatkozott. „A nők nagy küldetése az, hogy az  
emberiség erkölcsi betegségeit gyógyítsák; mikor hatá-
sosabb ez, mint a durva kinövéseket már zsenge gyer-
mekkorban megfigyelni, növekedésüket és kiteljesedésüket 
megakadályozni és mégis minden nemes önzést megju-
talmazni. Csírákat ápolni és fejleszteni – mily nagyszerű 
feladat!”– buzdította a kételkedőket. 

1828-ban nyitotta meg az első óvodát édesanyja bu-
dai házában, Angyalkert néven. Kisdedóvó intézmény, 
így ismerhették meg az emberek. Programja figyelemre 
méltó, egyáltalán nem egyezett a mostani óvodai tanter-
vekkel. A gyermekek 2-től 7 éves korig tanulhattak itt, 
férfinevelők gondoskodtak a nevelésükről. Az  olvasást 
is tanították már. Idegen nyelvi alapokat, éneket, számo-
lást és a valláshoz kapcsolódó ismereteket is elsajátíthatták. 
Egy otthon, amely megnyitotta kapuját a kisgyermekek 
előtt. Ennek az intézménynek a nyomán Brunszvik Te-
réznek, 53 éves korától haláláig, 80 intézményt sikerült 
alapítania. Személyéhez nemcsak a kisdedóvó intézmé-
nyek fűződnek, hanem ipariskola, cselédiskola és nőne-
velő intézetek is. Nevét viseli sok óvoda, emlékére pedig 
Brunszvik Teréz díjat alapítottak, amelyet kiemelkedő 
óvodapedagógiai munkáért kaphatnak meg a hálás utódok. 

Reggeli derengés a szobában. Egy új nap kopogtat az 
ablakon. Brunszvik Terézre gondolok, és arra a napra, 
amikor először látta a kisgyermekeket átlépni az első 
óvoda ajtaján. Nem volt hosszú távú anyagi fedezete, 
nem volt pedagógiai támogatottsága, nem volt már fiatal, 
és nem volt semmilyen garanciája arra, hogy sikere lesz. 
De volt hite, célja, álma, szeretete. Neki sikerült. Kinyi-
tom hát az ablakot, és örömmel köszöntöm az új napot. 
Új nap, új kezdet, új csoda ma is, amit rajtam és rajtad 
keresztül akar véghez vinni Teremtő és Megújító Iste-
nünk. 

Portré ● 

•    BEREKMÉRI MELINDA 

Brunszvik Teréz 

Józsa Judit kerámiaszobrász alkotása, fotó: Gedai Csaba 
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● Irodalom 

Olyanok ilyenkor a csillagok, 
mint az álmos gyerek szeme. Kicsit 
hunyorognak, és még nem tudják: 
sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, 
vagy aludjanak tovább. Hát, csak 
pislognak. 

Enyhe az idő, a szél csak a keríté-
sek mellett lézeng, ámbár elég hűvö-
sen. Az ablakok néhol nézik már a 
hajnalt, néhol nem, és a csizmák 
nem kopognak a gyalogjárón, inkább 
csak cuppognak. 

Néhol egy halk szó, néhol az se. 
Néhol csak árnyak járnak, néhol kis 
lámpások imbolyognak, és mutatják, 
hova kell lépni, ámbár hiszen sár van 
mindenütt. 

Az ég még sötét, s a nappal ágyát 
csak hinni lehet a keleti égen, s ez 
elég. Egyébként nem gondol rá sen-
ki, mert a búzák kikeltek már, a 
krumpli a veremben, s a jószág bete-
lelt. 

Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, 
a tegnap gondja, mintha aludna, a 
mai még nem ébredt fel, s a falu 
csak tiszta önmagát viszi hajnali mi-
sére. 

A külső mozgás befolyik a temp-
lomba, és megnyugszik. Suttog még 
egy kicsit, vár, s amikor már a gyer-
tyák lángja is megnyúlik a várako-
zástól, felkiált az időtlen vágy: 
„Harmatozzatok, égi Magasok...” 

Mise végére egészen bemelege-
dett a templom; majdnem otthonos 
lett, legalábbis így érezte ezt Baka 
Máté az alszegből, de így érezte 
Hosszú Illés is – ugyanonnan –; bár, 
ha tudták volna, hogy most egy véle-
ményen vannak, hát inkább nem 
érezték volna. Nagy harag volt 
ugyanis a két öreg között, kitartó, 
régi harag, aminek már formája sem 
volt, nem is emlékeztek, hogy ló volt-e 
az oka vagy asszony, mindenesetre 
ragaszkodtak hozzá, mint beteg szil-
va a fához. 

És most bóbiskolva várják, hogy 
kiürüljön a templom. Az ajtóban 
még mozgás van, hát csak ülnek, sőt 
Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy 
kényelmesebb. Illés nem szereti a 
tolongást, de amúgy is ráér. Fél 
szemmel odasandít Mátéra, hogy 
mozdul-e már, de Máté nem moz-
dul... Amilyen kutya konok ember 
volt világéletében – gondolja Illés –, 
azt akarja, hogy én menjek előbb, de 
abból nem eszel, pedig már a gyer-
tyákat is eloltogatta a dékány, azaz a 
harangozó, szóval a sekrestyés. 

Azután: csend. 
Illés gondol erre, gondol arra, 

állát belesüllyeszti a meleg nyakra-
valóba, és szeme szép lassan lecsu-
kódik. 

– Nem! – ijedt meg. – Ezt igazán 
nem szabad – és Mátéra néz, aki – 
úgy látszik – elaludt. 

– Ez hát el, a híres – mosolyodik 
el –, pedig három hónappal fiata-
labb. Nem nagy idő, az igaz, de 

mégiscsak fiatalabb. Aztán milyen 
sárga a füle... akár a halotté... 

– Jóságos Isten, csak nem lett 
vele valami?!... 

Harag ide, harag oda – a rothadt 
szilva is lepottyanik egyszer a fáról 
– csendesen odamegy, és kicsit bor-
zongva megérinti Máté vállát: 

– Hallod-e, Máté? 
Máté felhorkan: 
– No! – és néz Illésre, mint a cso-

dára. – Te vagy az, Illés? 
– Én hát, mondom megnézlek, 

mert olyanformán ültél... 
És nézi egymást a két öreg. 

A templomban meleg csend, a 
kőszentek mosolyognak. 

– Kicsit megszédültem – hazudja 
Máté, de áhítattal, mert tele van a 
szíve, és szereti most Illést így közel 
látni –, már elmúlott. 

– Na, hál Istennek, hát akkor 
menjünk. 

És egymás mellett kicsoszognak 
a templomból. 

– Mi volt ez, Szentatyám? – néz 
fel az egyik kis pufók angyal Szent 
Péterre, amikor az ajtó becsukódott. 
– Olyan meleg lett a szívem egyszerre. 

– Két ember kibékült – mondja a 
főszent, és melegen sóhajt. 

– Csoda! – suttog a kis angyal. 
– Hát bizony a mai világban... 
– És most mit csinálnak? 
– Nézz utánuk, fiam. 
A két öreg már Illés háza elé ért. 

Az utca üres, a kémények lágy sely-
met füstölnek a reggelnek, s a ker-
tekben puhán békét álmodnak a fák. 

– Gyere be, Máté, régen voltál 
nálunk – mondja Illés –, lángost sü-
tött a lányom... 

A kis angyal kérdőn néz a fő-
szentre: 

– Mi az a „lángos”, Szentatyám? 
A toronyban ekkor ütött hetet az 

óra, s ettől a földi hangtól megmere-
vedtek újra a szobrok, de a mosoly-
gás mintha ott maradt volna az  
arcukon. 

* * * 

Roráte — a római katolikus egyház-
ban advent első vasárnapjá-
tól karácsony első napjáig minden 
nap hajnalban tartott szentmise. 

 Fekete István 

Roráte 

Fekete István köteteit közel ki-
lencmillió példányban adták ki, 
tíz nyelven. Jókai Mór mellett a 
legolvasottabb magyar író, annak 
ellenére, hogy írásaihoz sem a   
Magyar Elektronikus Könyvtár-
ban, sem a Digitális Irodalmi 
Akadémia felületén nem lehet 
hozzáférni. Az Új Ember hetilap-
ban 1947 és 1969 között szinte 
minden évben közölt egy-egy 
karácsonyi vagy adventi elbeszé-
lést. Ezek összegyűjtve Régi kará-
csony címmel kerültek kiadásra 
először 1994-ben. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel, a kötetet 
többször is kiadták. Legutóbb 
2018-ban, amely a Roráte című 
novellát is tartalmazza. 
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December közepe táján, egy haj-

nalban, nagyon rosszul ébredt az 

öreg pap. Előző este azzal feküdt 

még le, hogy a karácsonyi beszédén 

gondolkodott, de nem jutott eszébe 

semmi – most pedig rendetlenül vert 

a szíve, izzadt, és nagyon gyenge 

volt. Ilyen elhagyatott, szomorú órá-

kon át – mert órákba került, míg öz-

vegy húga, aki évek óta gondját  

viselte, rányitotta az ajtót – megértés 

és barátság áradt el benne, ismét el-

határozta, mint életében már sok-

szor, hogy ezentúl igazán Krisztus 

tanításai szerint fog élni. Hatvanhét 

éves volt.  

– Közeleg az ünnep, Juliskám – 

mondta a húgának, aki betipegett a 

kávéscsészével, és csodálkozott, 

hogy a bátyját még ágyban találja. 

Az öreg pap később fölkelt, s bár 

gyengének érezte magát, hajnali 

elhatározását beváltandó, rászánta 

magát, hogy meglátogassa Tóth Sán-

dort, aki napok óta halálán jár már. 

Ez nagy elhatározás volt tőle, mert 

nem hívták. Sőt elképzelhető, hogy 

ha odamegy, nem szívesen fogadják, 

esetleg… De mindegy. 

Ebéd után elszánta magát és elin-

dult. Tóth Sándorral harmincéves 

barátság fűzte össze, már olyan ba-

rátság, amilyen a papot egyholdas 

parasztemberrel összefűzheti – s har-

minc év után megszakadt ez a barát-

ság is, több mint egy évtizede  

nagyon keveset érintkeztek, de most 

Tóth Sándor haldoklik, s meg kell 

bocsátani. El kell hozzá menni még 

akkor is, ha a család ajtót akarna 

neki mutatni. 

Sötét ruhát vett fel a látogatáshoz, 

evvel is jelezve, hogy külsőleg nem 

papi minőségben megy hozzájuk. 

Készítette a nyelvén a választ, ha 

ajtót mutatnának neki: nem mint pap 

jöttem... mint régi jó ismerős. De 

nem került rá sor. A család csende-

sen, minden különösebb meglepetés 

nélkül fogadta, kezet fogott sorban 

mindenkivel, a beteg után érdeklődött. 

– Most éppen alszik – mondták. – 

Tessék leülni, tiszteletes úr. 

Kallós István pedig, Tóth Sándor 

veje, a ház tulajdonképpeni gazdája, 

a gépállomás igazgatója, pogácsát és 

bort tétetett az asztalra, koccintott a 

pappal. 

– Tudom, hogy nem kért papot – 

mondta óvatosan az öreg, míg  

megkóstolta a bort. – Tudom. Úgy 

jöttem, mint jó ismerős. 

– Annál szebb dolog. Biztosan 

jólesik majd az öregnek. 

Elbeszélgettek az időjárásról, a 

tudomány fejlődéséről, különöskép-

pen a Holdra repülésről, amit az öreg 

pap hitt, hogy lehetséges Isten segít-

ségével. Kallós meg nem hitt, mert 

szerinte az ember nem bírhatja el a 

kozmikus sugárzást a világűrben. 

Tóth Sándor legény unokája pedig 

mindenkinél jobban hitt, sőt azt 

mondta, jelentkezni is fog majd az 

első űrhajóra. 

Tehát ilyen barátságos beszélge-

téssel telt el az idő, míg Tóth Sándor 

felébredt, s a pap bement hozzá. 

A beteg bizony nagyon rosszul 

lehetett, a kezét is alig mozgatta, de 

ezek a kezek különösen megrémítet-

ték a papot. Olyan sárgák voltak, 

mint  a sáfrány, s a sárga bőr alatt 

láthatóan lüktettek az erek és a cson-

tok: a bőr vékony volt, leheletvé-

kony és finom, alatta mozgott még 

az élet, de lassan, egyre halódva, s 

az ujjpercei is szinte átlátszottak a 

bőrön, izmon át. 

– No, öreg barátom – mondta a 

pap, s megfogta ezt a ráncos csont-

vázkezet. 

A haldokló mosolygott. 

Kis darabig ültek, s mert senki 

sem szólt, hát a család kiment a szo-

bából. 

– Mit lehessen tudni? – mondta 

odakinn Kallós. – Hátha apánk csak 

előttünk nem szól, aztán mégis papot 

kíván. Hátha titkon üzent valakivel, 

azért jött a pap. Ne háborítsuk mi 

ebben. 

Odabenn Tóth Sándor csak mo-

solygott, gyengén, erőtlenül. 

– Nagytiszteletű úr – mondta mo-

tyogva, alig lehetett érteni. – Hát 

eljött. De jól tette. 

– Barátok voltunk, Sándor – 

mondta a pap. 

– Hát hiszen… barátok? Nem 

éppen barátok… jó emberei voltunk 

egymásnak – mondta Tóth Sándor 

megbékélten. – Idősebb is voltam én 

magánál… sokkal. Emiatt se lehet-

tünk volna barátok. 

– Én mindig úgy vettem. 

A haldokló nem felelt egy kis 

ideig, aztán mikor folytatta, meglepő 

élénkséggel mondta: 

– Óó… emlékezem én még… az 

első világháború alatt mint sebesült 

katona, itthon vótam, én hoztam az 

állomásról szekéren, nagytiszteletű 

uram, még mondták, milyen fiatal 

pap, harminc sincs. Én már akkor 

negyven vótam. Ennek is negyven 

éve, nyolcvanegy leszek karácsony 

után, Dávid napján… gyerek volt 

akkor maga énhozzám, nagytisztele-

tű uram. 

A pap meghökkent, ez az ember 

negyvenegy éve, mikor idekerült, 

már felnőtt, már nem is fiatal ember 

volt. Addig annak letelt már élete 

fele.  

Az elmúlás szelét érezte. 

A haldokló folytatta:  

– Az alatt a negyven év alatt én 

mindent megpróbáltam, mert mindig 

Irodalom ● 

 Sarkadi Imre 

Életek 

Rippl-Rónai József: Férfiportré  
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csak azt szerettem vóna: csinálni 

valamit. Akkor már nagy gyerekeim 

vótak... Feles bérletet vállaltunk… 

tizenhárom, emlékszik, tizenhárom 

évig egyfolytában voltam én az egy-

házi kert felese, abbahagytam, mert 

nagyobbra néztem… Húsz hold bér-

letet vettem, abba belebuktam,  

házam is ráment, akkor vett fel a 

nagytiszteletű uram kocsisnak, ott 

voltam öt évig, hatvanéves voltam, 

amikor aztán el kellett menni – nem 

tudtam már a szilaj lovakkal bánni – 

dinnyecsősznek. De eközben is  

szereztem egy házat a kenderáztató 

mellett, hiszen tetszik rá emlékezni. 

Ugye?... 

A pap erre sohasem gondolt. Az 

itt eltöltött negyvenegy évét csak a 

maga eseményeihez mérte. 

Idegen dolgokat hallott. 

– Öt lányom volt s két fiam – 

folytatta Tóth Sándor. – Ma is él 

még négy. Tizenhét unokám, eddig 

tizenegy dédunokám, lássa, a tizen-

egy közül nyolcat még nem is láttam, 

csak fényképről… 45-ben én lettem 

a földigénylő bizottság elnöke,  

49-ben én csináltam az első szövet-

kezetet, oszt… oszt… osztán én soha 

le nem tértem a becsület útjáról, azt 

tudhatja… mondja meg, miért kell 

nekem meghalni, mikor még előttem 

az élet, hiszen míg ágynak nem dön-

tött a betegség, én még igazgatósági 

tag vótam a téeszbe, még most is 

vállalom, tavasszal, ha megerősödök 

egy kicsit… kapálok én akár fiatallal 

együtt… Ebbe a földi életünkbe is 

jut az embernek rossz is, jó is – miért 

nem hagyja mán az Isten, hogy né-

kem még jó legyen ? 

Elernyedt a sok beszédtől, köhög-

ni kezdett, s lehunyta a szemét. Az-

tán a pap hiába kérdezte, nem felelt. 

Megint elaludt, vagy eszméletét 

vesztette, nem beszéltek többet. 

A pap kezet szorított mindenki-

vel, s hazament. „Csodálatos – gon-

dolta. – Tizennégy évvel idősebb 

nálamnál, s még élni akar. Érthetet-

len. Ilyen korban én már nem ragasz-

kodnék az élethez. Most még… most 

még van időm, hiszen...” 

Rosszul érezte magát, nem foly-

tatta a gondolatot. Hazament, meg-

vacsorázott, s megint kezdett gondol-

kodni a karácsonyi prédikáción. Tíz 

óra tájban jött egy kislány, elmondta, 

hogy Tóth Sándor meghalt, a család 

szeretné, ha kedden temetnék, persze 

számítanak a tiszteletes úrra is. Le-

gyen ott a temetésen. Nem egyházi 

lesz, de legyen ott.  

Hát meghalt – gondolta a pap. 

Mikor lefeküdt, éjfél felé, arra 

gondolt, hogy hány embert eltemetett 

már. Az akkori falu háromnegyed 

részét ő temette el. 

Elgondolkodott. 

Valamikor nagy házat tartott. Tíz 

évre, hogy ideérkezett hat tehene 

volt már, négy lova, tíz-tizenöt hízó-

ja… jó papi hely volt, a felesége 

szép asszony volt, még a szomszéd 

megyéből is idejártak vendégségbe. 

Egy-egy Sándor-nap néha három 

napig is tartott. 

Cikk jelent meg a Szemlében... A 

fia szolgabíró lett huszonötéves ko-

rára... 

Ahogy ezen gondolkozott, hirte-

len megint kiverte az izzadság, 

ugyanazt érezte, mint hajnalban. 

„Jóisten, csak nem akarok én is 

meghalni?” – gondolta. 

Megijedt. Elzsibbadt a karja, és 

számlálhatta a szívverését, olyan 

hangosan vert a szíve, hogy el nem 

lehetett téveszteni. 

„Az volt az élet” – gondolt vissza 

rá egy pillanatig, felködlött előtte az 

ezüstlakodalmukon rendezett ebéd, a 

főispán autója fordult be az udvaruk-

ba, a fia halálhíre a keleti fronton, s 

az egyedülléte, magáramaradottsága, 

a sok vasárnapi prédikáció… Aztán 

rémülten abbahagyta. 

Megérezte, hogy most meghal, 

mindjárt. 

Hiába kiáltott volna már a húga 

után, az aludt, úgyse hallotta volna 

meg. Sok-sok vasárnapi prédikáció 

jutott még az eszébe villanásnyi idő 

alatt, s meg is békélt közben; múló 

rosszullét… De nem is volt rosszul-

lét: jóllét volt. Jól érezte magát, mie-

lőtt meghalt volna, csak az utolsó 

töredék másodpercben, mielőtt lehull 

a semmibe, jutott tudomására, hogy 

életének semmi, de semmi porcikáját 

nem tudja megtartani a jövő: semmit 

nem csinált, ami túlélhette volna. 

Az volt az utolsó emléke: hogy 

irigyelte Tóth Sándort!  

● Irodalom  

 

Keresztury Dezső 

 Vénen is! 
 

Érett az alma, 

már leszakadna, 

de én nem, mégsem 

vágyom nyugalomba. 

 

Csendül a csengő, 

van még teendő, 

amit elértem, 

alig elegendő. 

 

Túl már a távol- 

tűnt ifjúságon, 

mindig mindenben 

csak előre vágyom! 

László Fülöp: Férfiportré 
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Hírek ● 

La vita è bella 
Mi leszel, ha nagy leszel? Visszatérő kérdése ez a nagynéniknek, nagybácsiknak, távoli ismerősöknek. A gye-

rek pedig válaszol valamit, amin elnézően mosolyoghatnak a felnőttek. Egy fórumon nemrégiben megkérdezte 

valaki, hogy ki mi szeretett volna lenni gyerekként, és mennyiben sikerült megvalósítania az álmát. A válaszok 

közt, amint az várható volt, megtalálható az óvónő, tanítónő, bolti eladó, szakács, fodrász, tűzoltó, katona, rendőr, 

orvos, állatorvos, TIR-sofőr. Bőven van énekes, színész, tévébemondó, lakberendező, biológus, postás, autóver-

senyző is, de akad a válaszok közt egyiptológus, divattervező, idegsebész, szuperhős, bérgyilkos, börtönpszicholó-

gus, apáca, kém, nyomozó, kukásautó-sofőr és utcaseprő  is. A válaszok komolyságát jól mutatja, hogy bár előfordul, 

hogy valaki kisgyerekkora óta könyvelő akar lenni, és végül valóban az is lesz, de nem ez a jellemző. Sokkal in-

kább az történik, hogy valaki, aki matematikus akar lenni, mint a szomszéd Móni (aki kozmetikus volt), végül 

vállalkozó lesz vagy gyógytornász. A marosvásárhelyiek között pedig szinte nincs is olyan, aki gyerekkorában, 

bár egy rövidke ideig, ne szeretett volna buszjegyárus lenni, hiszen ők egész nap buszozhattak. A fórumbejegyzések 

egyébként az eredeti kérdésre adott válaszokon túl arról is árulkodnak, hogy tinédzserkorra az álmok többnyire 

módosultak, és egyre inkább közelítik aztán a megvalósult életpályákat. Van olyan űrhajósjelölt, aki meg is pró-

bált bejutni az űrprogramba, de nem sikerült, míg mások a kamaszkori álmaikat maradéktalanul megvalósították. 

Aztán, nyilván sokan, menet közben, némi újratervezést követően, ismét pályát módosítottak. Ami számomra 

meglepő, hogy milyen sokan vallották, hogy a jelenlegi szakmájukat nem csak kényszerből, a megélhetésért  

választották és végzik.  Közülük sokan lelkesednek olyan munkákért is, amelyek másoknak nem biztos, hogy  

vonzók lennének. Vagyis, ha nem is mindenkiből lesz űrhajós és autóversenyző, azért hétköznapi „szuperhős” 

mindenkiből lehet. Mert az élet szép! 
– k2 – 

● A járványhelyzetre való tekintettel 

az idén a nőszövetségi csoportok 

tevékenysége visszafogottabb volt, 

nem végezhették szolgálatukat a 

korábban megszokott módon és  

területeken. Ennek ellenére gyüleke-

zeti szinteken a nőszövetség megtar-

totta bibliaóráit, amint az állami  

törvények megengedték. A Maros-

vásárhely VIII. Cserealji nőszövet-

ség ezt az időt arra használta fel, 

hogy kicserélte a templomot díszítő 

varrottasokat fehér írásos kézimun-

kákkal, így szépítve a környezetét. 

● A szörcsei nőszövetség idei  

kellemes-kedves nőszövetségi tevé-

kenysége a templom és parókia virá-

goskertjének gondozása volt, ezzel 

szépítették környezetüket és vettek 

részt a Kert az édenben című pályá-

zaton.   

● Idősek napja alkalmából a Promis-

sio Egyesület, a Gecse utcai gyüle-

kezet önkénteseinek segítségével, 

700 idős emberhez juttatott el igés 

képeslapot és fertőtlenítő szappant 

tartalmazó kis ajándékcsomagot.  

● Az idén sem maradt el a Kár- 

pát-medencei imanap. December  

6-án, a református nőszövetségek 

kezdeményezésére, istentiszteleti al-

kalmon, közös liturgia alapján imád-

koztunk a Kárpátalján élőkért. Ma, 

amikor még inkább megtapasztaljuk, 

hogy emberi döntések szétszórhat-

nak, elszakíthatnak egymástól,  

amikor a járványhelyzet bizonytalan-

ságban, reménytelenségben tartja az 

emberiséget, az Istenbe vetett hit 

biztonságot, a közös imádkozás erőt 

ad a türelemre, a kitartásra. Ezért 

van szükség az imádságra. Az ima-

nap háttéranyagát a Kárpátaljai  

Református Egyház Nőszövetsége 

állította össze. Alapigéje a Zsidók-

hoz írt levél 6,1-12 verseiben  

olvasható, mottója „Imádkozzunk 

hálaadással, reménységgel, közben-

járással”. A háttéranyagot tartalma-

zó füzet, amelynek felvezetőjében a 

KRE püspöke köszönti az olvasót, 

bemutatja az egyházkerület missziói 

életét, intézményeit, szeretetszolgá-

latát.  

● A Kálnoki nőszövetség idén is 

pályázatot nyert a Diakónia Keresz-

tyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi 

Fiókjának Gyülekezeti akadálymen-

tesítési programja keretében. Ennek 

első tevékenységsorozata három 

pedagógus segítségével zajlott, akik 

közül kettő a nőszövetség tagja. Az 

online térben a gyerekekkel felidéz-

ték a tavalyi emlékeket, az idei fel-

adatot borítékban küldték meg ne-

kik: egy tanmesét Sün Somáról, szí-

nezni valót, papírsüni kézimunkát, 

otthoni almafánk sütős feladattal – 

recepttel, kellékekkel. A gyermekek 

otthoni szorgoskodását fényképek és 

egy-egy kis videó örökítette meg, 

amelyekből egy kisfilm készül. A 

kapcsolatteremtő programsorozat 

második tevékenysége a nőszövet-

ség tanulmányi napja volt, amikor 

ellátogattak a sepsiszentgyörgyi 

Evangélikus Egyházközség Downos 

csoportjához, gyerekekkel, szülők-

kel találkoztak, előadást hallgattak 

meg e másságról. A tevékenység 

célja a nőszövetségi tagokat érzéke-

nyíteni a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, fiatalok és családjaik 

megértésére, elfogadására. 
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● Gyerekoldal  

Kedves gyermekek!  
 

Egy szép bibliai történet elmondja nekünk, hogy Elimélek és felesége, Naomi, két fiukkal Betlehemben 

éltek, ahol évszázadokkal később Jézus megszületett. Történt, hogy élelemhiány miatt válságos idő köszön-

tött rájuk, s ezért úgy döntöttek, hogy Moáb földjére költöznek. Alig telepedtek le új lakóhelyükön, az apa 

megbetegedett és meghalt, majd nem sok időre a két fiú is. Naomi még egy ideig ott maradt két moábita 

származású menyével, de amikor Betlehemben megszűnt az éhség, elhatározta, hogy visszaköltözik szülő-

földjére. Fiatal menyei közül az egyik, akit Ruthnak neveztek, kitartott mellette, követte anyósát, s olyan 

volt számára, mint egy kedves, engedelmes leány. A veszteséggel, újrakezdéssel és áldással bővelkedő bib-

liai történet néhány fontosabb elemét megismerhetitek, ha megoldjátok az alábbi feladványokat. 

ragaszkodó 

önző 

bátor 

hűséges 

szorgalmas 

önzetlen 

gyáva 

segítőkész 

lusta 

Egészítsd ki magánhangzókkal az alábbi igeverset!  

A megfejtésből megtudod, hogy milyen fogadalmat tett Ruth anyósának, Naominak! 

 

M_rt  _h_v_  t_  m_gy,  _d_  m_gy_k,  _h_l  t_  m_gsz_llsz,  _tt  sz_ll_k  m_g  _n  

_s.  N_p_d  _z  _n  n_p_m,  _s  _st_n_d  _z  _n  _st_n_m.        (R_th 1,16) 

Ruth történetében sok áldás hangzik el, azonban a mondatrészek összekeveredtek!  

Társítsd őket, majd ellenőrizd le a helyes megoldást a következő igeversekben: 

1,8; 1,9; 2,4; 2,12; 4,15. Írd be az üresen hagyott oszlopba! 
 

 

Adja meg nektek az Úr,  és gondviselőd öregkorodban!  
  
  

Áldjon meg legyen veletek! 
  
  

Bánjon veletek az Úr olyan szere-

tettel, 
hogy mindkettőtök nyugalmat találjon majd 

férjének házában!  

  

Az Úr legyen bőséges jutalmad az Úrtól! 
  

Fizessen meg tetteidért az Úr, az Úr! 
  

Legyen ő életed megújítója  
amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és ve-

lem! 

  

Milyen tulajdonságok illenek Ruthra? Színezd ki azokat, amelyek jellemzőek rá! Mit tanulhatunk tőle? 
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gyar nyelvben, 43. Tenke központja! 

44. A János 20,16 szerint így szólí-

totta meg Mária Magdaléna a feltá-

madott Urat, 47. Vissza: világoskék 

féldrágakő, 50. ... Sámuel – magyar 

király, Szent István király sógora.      
 

Függőleges: 

1. Elhívott mester, aki a Szent sátor 

készítését irányította (2Móz 31,1-

11), 2. ... et labora – Imádkozzál és 

dolgozzál, 3. Üres lyuk! 4. Szent ... – 

Párizs védőszentje, 5. Elterjedt né-

met gépkocsimárka, 6. Indíték,  

7. Saul király édesapja (1Sám 9),  

8. Régiesen elavult, 9. Irgalom,  

10. Szellemi alkotó, 11. Kerekes 

Tünde, 12. Az igevers folytatása, 

16. Az igevers befejezése, 19. ... Cru-

cis – A kereszt útja, 20. Vissza: nyí-

lászáróim, 22. Vissza: a megtérés 

szükségszerű mozzanata, 24. Romos 

rom! 26. Zárban található! 27. Szarvas 

nősténye, 29. Vezetéknevekben fiúra 

utal, 30. Tengeri hal, 32. Régi pen-

getős, húros hangszer, 33. Indítéka-

in, 36. Pásztor viselet, 37. Vissza: 

Káleb leszármazottja (1Krón 4,17), 

40. Kobak egynemű hangzói,  

41. Japán város, 43. Toszkán folyó, 

45. Alőr egynemű hangzói, 46. Kö-

tőszó, 48. Kert határa! 49. Tantál  

vegyjele. 

 

Megjegyzés: a beépített igevers és a 

bibliai nevek a Károli fordítás sze-

rint írandók. 

Készítette: Zöld György 

 
Áldott karácsonyi ünnepet 

és reményteljes, boldog új évet 

kívánunk  minden  

olvasónknak! 

„Abban nyilvánult meg Isten irántunk 

való szeretete, hogy az ő egyszülött  

Fiát küldte el Isten a világra,  

hogy éljünk általa.” (1Ján 4,9) 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

Téli leves maradék sült hússal  
 

Hozzávalók: 2 fej vöröshagyma, 3 szál újhagyma, 3 db 
sárgarépa, 3 db szárzeller, 1 nagy csokor petrezselyem-
zöld, 2 gerezd fokhagyma, 1 db sült csirkemell, 2 és fél 
liter alaplé, 15 dkg száraztészta, só, bors, kakukkfű.   
Elkészítés: A hagymákat felaprítjuk, és némi zsiradékon 
megpároljuk, de nem hagyjuk, hogy teljesen összeessen, 
maradjon kicsit roppanós. Hozzáadjuk a felkarikázott 
sárgarépát, a szeletekre vágott szárzellert, ezzel is átfor-
gatjuk még egyszer, majd jöhet a felaprított hús, a re-
szelt fokhagyma, az aprított petrezselyemzöld, felöntjük 
az alaplével, sózzuk, borsozzuk, és felforrástól számított 
20 percig főzzük. A 20 perc leteltével beleöntjük a szá-
raztésztát, megszórjuk kakukkfűvel és a csomagoláson 
megjelölt idő alatt puhára főzzük. Petrezselyemzölddel 
megszórva, forrón tálaljuk.    

 

Saláta karácsonyi maradékból  
 

Hozzávalók: leveszöldségek, hús, kevés vöröshagyma, 
saláta, kevés balzsamecet,  olívaolaj, kevés sajt.  
Elkészítés: A főtt húst és a zöldségeket feldaraboljuk, 
majd óvatosan, hogy ne törjön, összekeverjük tépkedett 
szívsalátával és toszkán salátakeverékkel (endívia, ruk-
kola, csíkozott sárgarépa, lila káposzta). Vöröshagyma 
karikákat is adunk a keverékhez, majd kicsit megöntöz-
zük balzsamecettel, valamint olívaolajjal. Félkemény sajtot 
reszelünk a tetejére. Tejfölből, kevés mustárból, főtt  
tojás sárgájából, sóból, őrölt borsból készített hamis ma-
jonézzel is összekeverhetjük, de pirított kenyérkockák-
kal is tálalhatjuk.  

Csirkés rakott tészta maradékból  
 

Hozzávalók: 40 dkg penne (tészta), 1 ek. olaj, 2 db csir-
kecomb, 2 dl tejszín, só, bors, 10 dkg sajt.  

 

Elkészítés: A tésztát forrásban lévő sós vízben kifőzzük, 
a csomagoláson megadott utasítás szerint. Leszűrjük és 
lecsepegtetjük, majd átforgatjuk a felforrósított olajon. 
Végül tűzálló tálba terítjük. A húst apró darabok-
ra vágjuk, és a tésztára szórjuk. Ráöntjük a tejszínt, meg-
sózzuk és megborsozzuk, majd az egészet alaposan ösz-
szekeverjük. Meghintjük a reszelt sajttal, és 180 fokos 
sütőben aranyszínűre sütjük. 
 

Almás desszert maradék bejgliből  
 

Hozzávalók: 5 dkg mazsola, fél dl rum, 40 dkg bejgli,  
3 dl tej, 4 db tojás, 5 dkg cukor, 2 db alma, 10 dkg mar-
garin, fél dl tejszín, 2 csomag vaníliás cukor, 10 dkg 
margarin + a formához, 5 dl rum.   

Elkészítés: A mazsolát beáztatjuk a rumba. Felkockázzuk 
a maradék bejglit, majd egy tálba tesszük. Meglocsoljuk 
a tejjel, hozzáadunk 2 db tojást, a cukrot, a beáztatott 
mazsolát, valamint a kimagozott, felkockázott almát. 
Alaposan összeforgatjuk, majd margarinnal kikent, tűz-
álló tálba tesszük. 15 percig pihentetjük, majd megszór-
juk a kockára vágott margarinnal. 180 fokos sütőben 35 
percig sütjük. A mártáshoz felmelegítjük a tejszínt a va-
níliás cukorral, majd hagyjuk kissé kihűlni. A maradék 
tojásokat szétválasztjuk. A sárgájákat a langyos tejszín-
hez adjuk, majd folyamatosan kevergetve, forró vízgőz 
fölött sűrűre főzzük. A fehérjét kemény habbá verjük, 
majd óvatos mozdulatokkal a vaníliamártáshoz forgat-
juk. A bejglis desszertet a mártással tálaljuk.  



Valamit még kellene tenni az életemmel, még 

nem volna szabad megnyugodni, s ülni 

tétlenül a napban – mint elkészült kancsó 

az ötvös asztalán; végérvényesen és 

menthetetlenül befejezett! Ó, Istenem, még 

van bennem nyugtalanság, mely fulladozva 

keres utat – és vágy, mely nem ült még soha 

a Teljesedés asztalánál! 

Még szűz dolgok rejteznek ezen a sejtelmes 

erjedt délutánon; a vibráló sűrű 

fényben, terhes búzaföldek s remegve érő 

szőlők között; – kik íme mind kéjes 

alázatban teljesítnek valami titkos 

égi parancsot. Ó, asszony a karosszékben! 

Itt ülök tétlenül, kimaradva az Élet 

gyönyörű izgalmas játékaiból. De nyugodt 

bőröm alatt indulatok remegnek, sistergő 

indulatok! s helyüket keresik tolakodva, mint 

tétlen figura keresi kirendelt helyét a kockás 

sakktáblán. – Hiszen mindennek meg kell 

érni! minden vágy teljesülésért eseng! Céltalan 

semmi se lesz és Isten! tűrhetsz-é éretlen magvat 

a Sarló alatt? És én még 

anya se voltam! Érte lett minden: 

nagy dolgok kicsiny életemben – tavasz! 

szépség! szerelem! óh Isten! Istenem! 

mit vétettem én? hogy minden 

nyüzsgő életek között e néma 

bölcs mennybolt alatt a borzas 

kotlót irigylem! Betelt 

élete kéjes nyugalmát: amint 

meleg szárnyai alá 

rejtegeti tengernyi csibéjét. 

Török Sophie 

Asszony a karosszékben 


