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Tartalom ● 

Olyan világot élünk, 

amelyben az érvényesül, aki 

hangosabb. Egyéniségünk 

fejlődésében nagyon fontos 

szerepe van az önbizalom-

nak. Képességeinkben, ön-

magunkban gyökerező önbi-

zalmunk sokszor hamis 

énképet, téves nézeteket for-

mál bennünk. Jó az, hogy az 

élet mindenfajta történéseivel 

kapcsolatosan véleményünk van. Rossz az, hogy mások 

véleményét nem vagyunk hajlandók meghallgatni. Nem 

tudunk, vagy nem vagyunk képesek egyezkedni, kompro-

misszumot kötni.  

Bár a kompromisszum kifejezés nem olvasható a 

Bibliában, Isten mindig kész az egyezségre. Lőrincz  

János lelkipásztor igei elmélkedése példákat mutat be 

arról, hogy Istennel mindenről lehet beszélgetni, egyezked-

ni. De valójában alkuhelyzetben vagyunk-e? Bustya 

Sándor jegyzetében találunk választ a kérdésre.  

Nem tudom, mikor került szókészletünkbe a komp-

romisszum kifejezés. Tény viszont, hogy a történelem 

során sokszor volt szükség megfontolt, bölcs döntésre. 

Dr. Ősz Sándor Előd főlevéltáros Bethlen Gábor fejede-

lem egyik kompromisszumos döntését ismerteti meg az 

olvasóval.  

Életünk minden területén akarva-akaratlanul hasz-

nálnunk kell az engedményekkel járó megegyezés mód-

szerét. Korondi Kinga interjúi három területről mutatnak 

be érdekes élethelyzeteket: munkahely, család és házas-

társi kapcsolat.  

Portré rovatunk Kunst Irén protestáns misszionárius-

nőt mutatja be, aki a meg nem alkuvás példaképe, mi-

közben a kínaiaknak kínaivá lett, hogy Urának hűsé-

ges szolgájaként tudja betölteni hivatását. Ez év utolsó 

lapszámából sem hiányzik az irodalmi anyag, a havi 

igevers, gyermekrovat. A gazdasszony már ünnepre han-

golódik. Ha ünnepi menüje nem ízlene a családnak, még 

módosítható. Csak beszéljünk róla, őszintén. Mert az 

élet szép. 

A magam nevében pedig, amíg személyesen vagy a 

magazin hasábjain keresztül újratalálkozunk, kívánok 

minden olvasónknak Isten által megszentelt ünnepet és 

megáldott életet.  
•   BORSOS MELINDA 
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● Az ige mellett  

Ennek a lapszámnak érdekes a 

témája. A Bibliában  ugyan ezt a 

szót nem olvastam, hogy kompro-

misszum, de ha belegondolok, az 

első könyvétől az utolsóig rengeteg 

olyan helyzet van, amelyekben em-

berek  próbálnak kompromisszumot 

kötni egymással, vagy éppen Isten-

nel, és sikerül is nekik. Ha utánané-

zünk a szó  magyar jelentésének, 

ami áthidaló megoldás, megegyezés, 

megalkuvás, akkor rögtön az is kide-

rül, hogy a kompromisszumnak van 

jó és rossz fajtája. Magától adódik a 

kérdés: van-e helye az Isten és em-

ber kapcsolatában? Lehet-e Istennel 

kompromisszumot kötni, alkudozni? 

A Szentírásban érdekes példákat 

találunk erre.   

Ott van például az ismert történet, 

amikor Ábrahám megpróbálja meg-

menteni Sodomát. Ebben a hit egyik 

legerősebb példaképe mások érdeké-

ben próbál egyezségre jutni Istennel. 

Számomra csodálni való Ábrahám 

kitartása, aki hat alkalommal tesz 

ajánlatot Istennek. Hatszor kér, Isten 

hatszor mond nemet, amíg eljön az a 

pont, amikor már nem kér többet. 

Nagyon tanulságos ez a történet. A 

beszélgetésükből kiderül, hogy Áb-

rahám nemcsak a szeretteit akarja 

megmenteni, hanem az egész várost 

is, nemcsak kimenekíteni akar pár 

ártatlant, hanem mer nagyon nagyot 

kérni. Világos számára, hogy az 

„igazak” aránytalan kisebbségben 

vannak, talán ötvenen, negyvenöten, 

negyvenen, harmincan, húszan, majd 

tízen. Ez számára egy természetes 

határ, ahol megáll.   

Ábrahám nem követelésekkel áll 

elő, hanem alázatos kérésekkel. Ki-

érződik belőlük, mennyire szívügye 

ezeknek az embereknek a sorsa, pe-

dig tisztában van azzal, hogy milyen 

emberek a sodomaiak. Azzal is tisz-

tában van, hogy ő Isten előtt por és 

hamu. Tudja azt is, hogy merész do-

logra vállalkozik, kéri is az Urat, 

hogy ne induljon fel, ne haragudjon 

meg rá. Nem akarja Isten igazságos-

ságát megkérdőjelezni.  

Sodoma és Gomora pusztulása 

intő példa mindenki számára, innen 

látható, hogy mit eredményez az 

istentelenség. Másrészt az is látható, 

hogy Isten kész az egyezségre – a 

megmentő akarata sokkal nagyobb a 

büntető akaratánál! Az evangélium 

arról szól, hogy megmenekülésünk 

egyedül az egyetlen Igaznak köszön-

hető. Ábrahám példája arra serkent 

minket is, hogy forduljunk bátran 

Istenhez, szabad nagy dolgokat is 

kérnünk tőle. 

Egy másik eset az, amikor a ma-

gunk érdekében keressük a kompro-

Egyezkedés Istennel   
 „Immár merészkedtem szólni az én Uramnak, noha por és hamu vagyok. Ha az ötven igaznak 
talán öt híja lesz, elveszted-e az öt miatt az egész várost?” (1Móz 18,27-28) 

Szalay Lajos: Jákob tusája 
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misszumot. Talán közelebb áll hoz-

zánk az a bibliai történet, amelyben 

Ezékiás király halálosan megbetege-

dett. Isten elküldte hozzá Ézsaiás pró-

fétát egy nagyon kemény üzenettel: 

rendelkezzen a házáról, mert meghal, 

nem marad életben.  

Amikor megjön a rossz hír, meg-

van a diagnózis, mit teszünk? Sokan 

úgy gondolják, hogy üzleti viszony-

ban vannak Istennel, lehet vele alku-

dozni. Alkudozni nem lehet, de imád-

kozni igen. Csak ilyen módon lehet és 

szabad keresni az „áthidaló megol-

dást”. Még valamire tanít minket 

Ezékiás története. Sokan – még  

keresztyén emberek is – a sorsban 

hisznek: bármit teszünk, úgyis az fog 

történni velünk, ami meg van írva a 

nagykönyvben, az ember nem kerül-

heti el a sorsát. Gyakran hallottam 

ilyeneket és ehhez hasonlókat. 

Nekünk olyan Istenünk van, akivel 

lehet beszélni. Ő szerető Atya. Nem 

olyan, mint némely szülő, aki ha vala-

mit eldönt, a gyerek mondhat akármit, 

úgyis az ő akarata érvényesül. Ezékiás 

története arra bátorít, hogy Istennel a 

legnehezebb dolgokról is lehet beszél-

ni, még az élet és a halál kérdéséről is. 

Mert Isten meghallgatja a király imád-

ságát, ha úgy tetszik, kompromisszu-

mot köt vele: Ezékiás kap még tizenöt 

évet. Amikor meggyógyul, az első 

dolga, hogy felmenjen az Úr házába. 

Tudja, hogy Neki köszönheti a gyó-

gyulását. Sok ember ígérget Istennek 

egyezkedés közben, de amikor a baj 

elmúlik, sajnos sok esetben elfelejtik 

betartani az ígéreteiket. 

Manapság még egy fontos hivatal-

ba is nehéz bejutni, az is feltételekhez 

van kötve. De a kegyelem királyi  

székéhez mindig bizalommal járulha-

tunk. Megváltó Jézusunk adott ne-

künk egy nyitott ajtót, amit senki be 

nem zárhat. Ő szuverén Úr, azt tesz, 

amit akar. Ugyanakkor szerető Atya 

is, aki biztat, hogy bátran jöjjünk hoz-

zá, és beszéljük meg Vele életünk 

minden kérdését. 

Az ige mellett ● 

Január 

„Ne csak látszatra ítéljetek, hanem 
mondjatok igazságos ítéletet!” (Jn 
7,24) 
 

Február 

„Íme, én elküldelek titeket, mint 
juhokat a farkasok közé; legyetek 
azért okosak, mint a kígyók, és sze-
lídek, mint a galambok.” (Mt 10,16) 
 

Március 

„Mert eljött János, aki se nem eszik, 
se nem iszik, és azt mondják: Ördög 
van benne. Eljött az Emberfia, aki 
eszik, iszik, és ezt mondják: Íme, a 
nagyétkű és részeges ember, a vám-
szedők és bűnösök barátja! A böl-
csességet tettei igazolják.” (Mt 
11,18-19) 
 
Április 

„Ő pedig így felelt: Ha közületek 
valakinek van egy juha, és az szom-
baton verembe esik, ki az, aki meg 
nem ragadja, és ki nem húzza? 
Mennyivel drágább pedig az ember 
a juhnál! Szabad tehát szombaton 
jót cselekedni.” (Mt 12,11-12) 
 

Május 

„Jézus pedig, aki ismerte gondolata-
ikat, ezt mondta: Minden ország, 
amely önmagával meghasonlik, 
elpusztul, és egyetlen város vagy 
háznép sem marad meg, amely 
meghasonlik önmagával.” (Mt 
12,25) 
 

Június 

„Aki nincs velem, ellenem van, és 
aki nem gyűjt velem, tékozol.” (Mt 
12,30) 
 

Július 

„Ez a nép szájával tisztel engem, de 
szíve távol van tőlem. Pedig hiába  

tisztelnek engem, ha olyan tanításo-
kat tanítanak, amelyek emberek 
parancsolatai.” (Mt 15,8-9) 
 

Augusztus 

„És neked adom a mennyek orszá-
gának kulcsait: amit megkötsz a 
földön, a mennyekben is kötve lesz, 
és amit feloldasz a földön, oldva 
lesz a mennyekben is.” (Mt 16,19)  
 

Szeptember 

„Ismét mondom nektek, hogy ha 
ketten közületek egyetértenek a föl-
dön bármely dolog felől, amit csak 
kérnek, megadja nekik az én meny-
nyei Atyám.” (Mt 18,19) 
 

Október 

„Jézus így válaszolt nekik: Vigyáz-
zatok, nehogy valaki megtévesszen 
titeket. Mert sokan jönnek majd az 
én nevemben, akik ezt mondják: 
»Én vagyok a Krisztus!«, és sokakat 
megtévesztenek.” (Mt 24,4-5) 
 

November 

„...hanem beszédetekben az igen 
igen, a nem nem legyen, mert ami 
ennél több, az a gonosztól van.” (Mt 
5,37) 
 

December 

„Ez pedig az ítélet: A világosság 
eljött a világra, de az emberek in-
kább szerették a sötétséget, mint a 
világosságot, mert cselekedeteik 
gonoszak voltak. Mert mindenki, 
aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a 
világosságot, és nem megy a vilá-
gosságra, hogy le ne lepleződjenek 
cselekedetei. Aki pedig az igazságot 
cselekszi, az a világosságra megy, 
hogy tetteiről kiderüljön, hogy azok 
Isten szerint való cselekedetek.” (Jn 
3,19-21) 

A kegyelem  
csillagjegyében 

 

 A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél,  

horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: 

 „De Isten a tanúm, hogy a mi beszédünk nálatok nem volt egyszerre 

igen és nem. Mert az Isten Fia, Jézus Krisztus, akit én, Szilvánusz és Timó-

teus közöttetek hirdettünk, nem volt »igen«  is és »nem« is, hanem az 

»igen« vált valóra őbenne.” (2Kor 1,18-19) 

●   LŐRINCZ JÁNOS 



 

 

 5 

 

2021 / 4 

● Portré 

Nem vagyok harcos típusú evan-

géliumhirdető. Sose tudtam azono-

sulni azokkal a hittérítőkkel, akik 

erőszakosan, akár naponta is képe-

sek bekopogni otthonainkba. Ha 

akarjuk, ha nem, szajkózzák a jól 

betanult szövegeket, és mások hit-

életét bemocskolva akarják elhitetni, 

hogy ők az igazság letéteményesei, 

az üdvösség egyedüli örökösei.  

Jézus úgy indította tanítványait 

missziói útjukra, hogy elmondta, 

kopogjatok be mindenhova, de nem 

tűzzel-vassal, hanem azzal az öröm-

hírrel, amelynek az alapja a szeretet. 

Ne ijesztegessetek, ne kérjetek tüzet 

a be nem fogadó településekre, ne 

ítélkezzetek, és ne tegyetek alaptalan 

ígéreteket. Hanem kínáljátok fel a 

megtérés lehetőségét, és szeressétek 

azokat, akiket felkerestek. 

Ezt a lelkületet láthatjuk sok 

misszionárius életében is. A meg 

nem alkuvás emberei, ami a hitigaz-

ságot illeti, de nyitott szívű elfoga-

dói azoknak az embereknek, akik 

még nem ismerik Jézus Krisztust. 

Kunst Irén az első magyar protes-

táns missziói munkás volt. 1869  

december 21-én született Königsberg-

ben, és 1904-ben kezdte el munkáját 

a kínai nép szolgálatában. Önma-

gáról és életútjáról így vall: 

„Németországban születtem, Ma-

gyarország lett a hazám, evangéli-

kusnak születtem, a magyar reformá-

tus egyházban születtem újjá, Afriká-

ba készültem, de Kínába vezetett az 

Úr, ahol egy angol misszió tagjaként 

hirdettem a kereszténységet.” Buda-

pesten tanítónői oklevelet szerzett, 

majd tudatosan készült a missziói 

munkára a liebenzelli missziói isko-

lában. 

Kínában először a Csangsa nevű 

városban a Vakok Intézetének veze-

tésével bízzák meg, ahol hűséggel 

végzi feladatait, de hamarosan új 

szolgálati helyen találjuk. Sose ma-

rad sokáig egy helyen. Célja az, 

hogy minél több helyre eljusson az 

evangélium. Közben két ízben is 

hazatér, előadói körutakat tart, hogy 

itthon is megismertesse a kínai misz-

szió minden gondját, baját, illetve 

áldását. 

Missziói területén egész életmód-

jával tesz bizonyságot a jézusi lelkü-

letről. Egy nagy éhínség idején pél-

dául másfél éven át naponta csak 

egyszer étkezett, hogy  minél több 

embernek jusson élelem. Nem euró-

pai öltözetben és nem európai szoká-

sok szerint él, hanem első pillanattól 

fogva mindenben kínaivá válik. Eb-

ből az az áldás fakad, hogy nem a 

nyugati civilizáció terjesztőjét látják 

benne, hanem segítőtársat. 

A nőnevelést különösen a szívén 

hordozza, hiszen ilyen körülmények-

kel találkozik: „A nő általában lené-

zett. Fejével férje lábánál alszik; az 

utcán, ha esetleg együtt mennek ki, 

férjét követi, nem megy vele egy sor-

ban… A lányokat fiatalkorukban 

feleségnek eladják, és vagy már kis-

korukban kerülnek anyósuk házába, 

vagy csak a lakodalom  alkalmával: 

16-20 éves korukban. A leányokat, 

ha jobb családból valók, nem enge-

dik az utcára, csak hordószékben, 

vagy este, ha más nem látja. A leá-

nyok általában véve nem járnak is-

kolába, csak kivételesen tanítják… A 

városbeli nők a falusiaknál értelme-

sebbek, egyesek bármely európai 

nővel is felérnének, ha tanítanák 

őket.” 

A gyarmati elnyomás alatt élő 

népek iránti felelőssége, és Krisztus 

szeretete határozta meg egész mun-

kásságát. 1939-ben halt meg Szüi-

ningben, tífuszban, amit egy tífusz-

beteg nő ápolása közben kapott el. A 

meg nem alkuvás példaképe, miköz-

ben a kínaiaknak kínaivá lett, hogy 

Urának hűséges szolgájaként tudja 

betölteni hivatását. 

Sokrétű szolgálatának sok nehéz-

sége, de sok áldása is volt. Életét 

Gáncs Aladár dolgozta fel Krisztus 

első magyar női követe Kínában cí-

mű könyvében. 

Eltűnődöm életpályája felett. A 

hittérítés szolgálatát így vállalni szá-

momra is példaértékű. Mert éljünk 

bárhol a világon, beszéljünk bármi-

lyen nyelvet, a kihívás és a küldetés 

ugyanaz: Isten országának hirdetése, 

a keresztről való bizonyságtétel, a 

megváltás valóságának felmutatása. 

Ebben nincs és nem lehet megalku-

vás.  

 

(Felhasznált irodalom: Papp Vil-

mos: Krisztus hőslelkű szolgálóleá-

nya; Takács Mária: Kunst Irén) 

Kunst Irén  
(1869  –  1939)  

•   BEREKMÉRI MELINDA 
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Jegyzet ● 

 

•   BUSTYA SÁNDOR 

Vele, veled, magammal 

Kések villognak bennem. 

Markolnám, dobnám, döfném 

egyszerre valamennyit. 

 

Gondosan kiválasztom a 

legélesebbet – és 

szelíden 

kenyeret kanyarítok a 

fiamnak.  

Kányádi Sándor 

Kés 

  Vele 

  

 Nincs mit szépíteni: gyarlók, esendők és bűnösök vagyunk. Mi, 

akik írjuk e lapot, és ti, akik olvassátok, mindannyian egy hajóban 

vagyunk. Büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk. Nem más állítja, 

mi magunk mondjuk el minden úrvacsorai szertartás során  (és való-

jában leginkább csak ott és akkor), hogy elbuktunk, csúful, és az  

enyhébb ítélet reményében – akár vádlottak a bíró előtt – beismerő 

vallomást teszünk. Mentenénk magunkat, egyezkednénk, alkudoz-

nánk, de nincs érv, amely meggyőző lenne,  és  nincs semmink, amit 

felajánlhatnánk a szabadulásunkért. Nem vagyunk alkuhelyzetben. 

Tudjuk, hogy Isten haragszik a velünk született és az elkövetett vét-

keink miatt, és igazságossága megköveteli, hogy a bűnt büntetés sújtsa. 

Nem csorbulhat az igazság. Hogyan lehetne mégis megmenekülni? 

Kell lennie egy módnak, pontosabban fogalmazva egyetlen módja 

lehet, mégpedig az, hogy az alkuhelyzetben lévő fél tesz kísérletet a 

konfliktus megoldására. Engedményt tesz, előterjeszti az érintett fe-

lekre vonatkozó összebékítő tervét. Kompromisszumot ajánl, nem 

ímmel-ámmal, hanem örömmel elfogadhatót. Könyörületes és szerető 

Istenünk életet kínál a büntetést helyettünk elviselő Jézus érdemeiért. 

Ez semmiképp sem jelenti azt, hogy felesleges lenne a parancsolatok 

betartása. Jézus megmenti a bűnöst – lásd a házasságtörő asszony 

esetét –, és egyúttal figyelmezteti is: „Menj, de többé ne vétkezzél!”  

                Veled 

  

 Az adós szolga példázatával emberi konfliktusainkra, a legnagyobb kompromisszumból származó kötelességre, a 

követendő magatartásra figyelmeztet Jézus: „Neked is ugyanúgy könyörülnöd kellett volna a szolgatársadon, aho-

gyan én könyörültem rajtad!” Vajon a másokkal szemben megfogalmazott elvárásoknak mi magunk eleget teszünk-e? 

Nem takargatjuk a bűnt? Nem hunyunk szemet, nem legyintünk rá egy-egy kifogásolható cselekedetre? Nem mond-

juk azt, hogy ez még belefér? Jézus a jeruzsálemi templom megtisztításával egyértelművé tette, hogy mikor nincs 

helye a kompromisszumnak. Református egyházunkban – például – sajnos nincs arra vonatkozó egységes szabály, 

hogy milyen rendezvényeknek adhatunk helyet a templomainkban.  

Magammal 

  

 Közismert történet, hogy egy professzor miként szemléltette az 

élet fontos dolgaihoz való viszonyunkat. Egy befőttesüvegbe először 

köveket, majd kisebb kavicsokat helyezett,  a köztük lévő résekbe 

pedig homokot szórt, míg az üveg teljesen megtelt. – A kövek jelké-

pezik az élet legfontosabb dolgait  – magyarázta –, Istent, családot, 

közösséget. Ha minden mást elveszítenétek, az életetek akkor is érté-

kes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak: 

az egészséged, a lakásod, a munkád. A homok az összes többi apró-

ság. Ha a befőttesüvegbe először a homokot töltöd be, nem marad 

hely a köveknek és a kavicsoknak. Ha az idődet és energiádat apró-

ságokra pazarolod, kimaradnak életedből a legfontosabb dolgok.  

A kövekre, a legfontosabb dolgokra figyeljetek, így lesz teljes az 

életetek. 

  A magyarázat végeztével a professzor elővett egy doboz sört, fel-

nyitotta, és tartalmát lassan a telerakott üvegbe töltötte. A homok 

elnyelte a sört. – Mit állapíthatunk  meg ebből? – kérdezte a profesz-

szor, majd meg is válaszolta: – A teljes életbe még egy sör is belefér. 
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– Mindenképpen különbséget kell tennünk az elmélet 

és a gyakorlat között. A szakma az elméletekben olyan 

helyzeteket mutat be, amelyek a valóságban nem épp 

úgy működnek. Éppen ezért azt tapasztalom, hogy bár 

sokat segít a szakma, de ennél fontosabb az ottlét, a való-

di jelenlét. Nem mindig a humánerőforrás menedzser 

adja a jó megoldást, sokkal inkább a jelen levő, odafi-

gyelő, ráhangolódó ember. Ha a kérdés az, hogy menni, 

vagy maradni, akkor igazából azt kell megvizsgálnunk, 

hogy miért vagyok itt, miért dolgozom. Erre több válasz-

lehetőség adódik: van aki  a földet műveli, abból él, és 

számára ez nemcsak megélhetés, hanem valahol hivatás 

is. Nagyon sokan a fizetésért dolgoznak. Az ő felfogá-

sukban szükség van a nyolc óra munkára ahhoz, hogy a 

többi tizenhat órát a családra, vagy akár önmagukra for-

díthassák. Tehát annak az érdekében dolgoznak,  hogy az 

életük többi részét minőségileg tudják élni. Mindannyian 

ismerünk olyanokat, akik 16-18 évesen bekerültek egy 

gyárba, és 65 éves korukig ott maradtak, anélkül, hogy a 

munkájuk valaha is hivatásukká vált volna.  

Nem kevesen szakmai fejlődés reményében választa-

nak munkahelyet, egy  adott munkakört. Számukra addig 

élhető az a munkahely, ameddig ezt a fejlődési lehetősé-

get megadja. Ha viszont ezek a lehetőségek már korláto-

zódnak, akkor azonnal továbblépnek egy olyan helyre, 

ahol megvalósítható a fejlődés. 

Van továbbá egy olyan kategória, amelybe az elhiva-

tott emberek tartoznak. Beszéltem egy kollégával, és 

még én is meglepődtem: 18 éve ápolásban dolgozik 

szakápolóként, tehát bármikor mehetne kórházakba, le-

hetne sokkal nagyobb fizetése, de még mindig itt van, és 

ápolja az időseket, mert ez a hivatása. Elkötelezett, jól 

érzi itt magát, és kiteljesedik abban, amit szeret. 

Ha hivatásról van szó, akkor Szent Pálra kell gondol-

junk, aki azt mondja: „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirde-

tem az evangéliumot!” (1Kor 9,16), tehát számára elkép-

zelhetetlen, hogy mást tegyen. Az ilyen ember amellett, 

hogy igent mondott Isten hívására, hogy az elhagyott, 

magatehetetlen öregeket ápolja, a szociálisan hátrányos 

helyzetű felnőtteket, gyerekeket támogassa, van egy 

plusz motivációja, van egy isteni küldetése. Ő Istennek 

az eszköze, amikor az ápolást vagy szociális szolgáltatást 

végzi.  

Ennek fényében a kompromisszumkötés attól is függ, 

hogy ki milyen kategóriában van. Nyilvánvalóan, akinek 

nincs más választása, az könnyen köt kompromisszumot. 

Amikor nem elég a fizetés, vagy valahol többet aján-

lanak, akkor könnyen dönt, hiszen semmi nem köti sem 

a munkához, sem a munkáltatóhoz. 

 

– A másik oldalon meg az elhivatott embernek 

nemigen lehetnek problémái… 

– Végső soron lehetnek, hiszen az elhivatott ember is 

kerülhet olyan helyzetbe, ami próbára teheti őt. Lehetnek 

gondjai a munkáltatóval, vagy ha ápolásról, szociális 

szolgáltatásról beszélünk, akkor például találkozhat meg 

nem értéssel, nehézkes törvénykezéssel, akár agresszív 

hozzátartozókkal. Ezt tehetetlenség érzésként élhetik 

meg, de nekik, szemben az átlagemberekkel, van egy 

plusz energiaforrásuk, az elhivatottság.  

Úgy látom, hogy a kompromisszumkötés igazából 

azokat érinti, akik szakmai pályát, karriert szeretnének 

építeni. Itt fontos kérdés, hogy  jól érezzem magam egy 

munkahelyen, hogy tudjak azonosulni a munkáltatónak a 

víziójával, jövőképével, a terveivel, hogy az én elképze-

lésem, az én jövőképem találjon a munkáltatónak a misz-

sziójával, az általa megfogalmazott küldetéssel. 

  

– Azt gondolom, hogy az emberek többségének, 

legyenek bármilyen elhivatottak, azért mégiscsak kell 

kenyeret vásárolniuk. Ha nem tudják a legalapvetőbb 

költségeiket fedezni, akkor más munka után kell néz-

niük, tehát a pénz mégsem elhanyagolható szempont. 

Sőt, tovább menve feltételezhető, hogy a fizetésért haj-

landók feladni az álmaikból is. Kérdés, hogy meddig 

mehet el valaki anélkül, hogy az már önfeladás lenne. 

● Interjú 

Dolgozni annyi, mint jó helyen lenni 
Pápai József a Caritas humánerőforrás csapatának a tagja. Szerinte a mai humánerőforrás menedzsment a régi 
káderosztálynak egy megújított, mélyebb tartalommal feltöltött, modern, életszerű szakmai eszközökkel gazda-
gított munkaköre. Úgy gondolja, hogy az ő feladata elsősorban az, hogy a kollégákkal együtt otthont teremtsen 
a munkahelyen, és csak másodlagos az adminisztrálás. Őt kérdezzük arról, hogy minek alapján dönthetünk ar-
ról, hogy maradjunk-e a munkahelyünkön, vagy váltsunk, módosítsuk-e a pályánkat, vagy sem, tudva azt, hogy a 
körülményeink sokszor nem adnak lehetőséget az igazi választásra. 
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– Tudjuk, Jézus is elmondta, hogy: „Méltó a munkás 

a maga bérére” (Lk 10,7). A szakirodalom is azt mondja, 

hogy a pénz egyike a motivációs eszközöknek. Ugyan-

akkor hangsúlyozni kell, hogy a pénz nem a legerősebb 

és egyetlen motivációs eszköz. Mondok egy példát: ha 

ma egy munkás kap 500 lej prémiumot, pillanatnyilag 

boldog, elégedett, de a következő hónapokban hiányolja, 

lehangolja, hogy nem kapja meg azt az összeget. Ha ez 

az összeg fizetésemelés volt, egy pár hónap múltán már 

nem lelkesíti, mert jár neki. Amikor azonban arról kell 

döntenie a munkavállalónak, hogy megy, vagy marad, 

abban nagyon fontos szerepe van a munkáltatónak is. 

Hiszen addig marad valaki, ameddig a helyén érzi ma-

gát, ameddig jól érzi magát, mégiscsak az életének har-

madát tölti a munkahelyén. Ehhez kell lennie valaminek, 

ami hajtja, hogy jól érezze magát abban a nyolc órában, 

hogy rendesen elvégezze a munkáját, vagy legalábbis a 

munkája ne szívja le minden energiáját. 

 

– Mi a jele annak, ha nem vagyok a helyemen? 

– Ezt mindenkinek magának kell észrevennie. Magá-

nak kell felmérnie, hogy mekkora kompromisszumot 

hajlandó megkötni. Az a latin mondás jut eszembe, hogy 

„do ut des”, vagyis adok, hogy adj, másképpen megfo-

galmazva adj, hogy kaphass. Ez a munka világában azt 

jelenti, hogy vannak elvárásaim a munkáltatótól, valamit 

viszont nekem is adnom kell, és ebben mindkét félnek 

közös nevezőre kell jutnia. Ha én úgy érzem, hogy nem 

tudom gyakorolni a hivatásomat, vagy nem tudok szak-

mailag fejlődni, vagy valamilyen szinten akadályoztatva 

vagyok, akkor ezt mindenképpen a munkáltatóval kell 

megbeszélnem. Amennyiben talál az én vízióm a mun-

káltatóéval és mindketten tényleg őszinték vagyunk eb-

ben, akkor meg kell találnunk a közös nevezőt. Vissza-

térve például a betegápoláshoz, ha valóban nem csak 

azért gondoznak betegeket, hogy minél nagyobb legyen 

a profit, és a munkáltatónak is szívügye az ápolás, akkor 

biztos, hogy megérti a problémámat, és ő is érdekelt ab-

ban, hogy ha akadályoztatva vagyok, akkor erre megol-

dást találjunk. Elképzelhető, hogy én is engedek, és ő is 

enged, mert mindketten egy közös célt akarunk elérni, és 

akkor egy másik szorosan kapcsolódó fogalomhoz ju-

tunk, az áldozatvállaláshoz, amelyre szükség van a közös 

cél megvalósításáért. 

Olykor felmerül a kiégés fogalma, amire csak akkor 

kerülhet sor, ha egyáltalán valaha is égtem. Ha sosem 

lelkesített az, amit éppen végeztem, akkor maximum 

kiábrándult lehetek, esetleg nem jött be a számításom. 

Tehát én azt mondom, hogy egyetlenegy ismérve van, és 

ez az önreflexió lenne. Tegyem fel a kérdéseket minél 

gyakrabban magamnak: a helyemen vagyok-e, jól érzem 

magam, ha nem, akkor miért nem... Keressem ezekre a 

kérdésekre a választ, és ha úgy látom, hogy ez a tevé-

kenység, amit én végzek, ez az oka annak, hogy nem 

érzem jól magam, annak ellenére, hogy megpróbáltam 

változtatni, akkor viszont váltanom kell. 

Szakmai körökben használják az integrált életminő-

ség modellt a munkára vonatkoztatva. Ennek része, hogy 

ha jó helyen vagyok és jól érzem magam a helyemen, 

akkor önhatékony vagyok, akkor a munkámban autonóm 

lehetek, és szabadon tudok dolgozni, így kapcsolódva a 

munkáltató víziójához, amely összeegyeztethető a saját 

céljaimmal, a jövőképemmel. És nem utolsó sorban ér-

telme van annak, amit csinálok. Minél több valósul meg 

ebből a négy szempontból, annál inkább a helyemen va-

gyok, minél több hiányzik belőle, annál inkább el kell 

gondolkodnom azon, hogy továbbálljak. 

 

– Ebben a környezetben, amelyben élünk, nem 

jellemző, hogy teljes pályamódosításra kerüljön sor... 

– Az én életpályám jó példája ennek: elindultam egy 

irányba, és ma teljesen máshol vagyok. Közben egy óriá-

si vargabetűt írtam le. Nekem sokat segített a sűrű önref-

lexió. Tudatosítani akár azt, hogy jól vagyok, és örüljek 

neki, vagy azt, hogy most valami nincs rendben, és ak-

kor keressem meg, hogy mi ennek az oka. Legtöbbször 

csak akkor nézünk szembe önmagunkkal, amikor már 

nagyon szenvedünk, és lehet, hogy ilyenkor már késő. 

Ha én nem tudatosítom, hogy jól vagyok, akkor nem 

értékelem azt, ugyanakkor nem veszem észre időben, ha 

ez az érzés eltűnik belőlem. Az önreflexió mellett fontos 

szerepe van a gondviselésnek. Legalábbis én így voltam. 

Történtek események, háromszor voltam munkanélküli, 

és tényleg nem tudtam, hogy merre tovább, de hittem és 

bíztam abban, hogy ha elég nyitott vagyok, akkor meglá-

tom a megoldást. Sokan úgy érzik, hogy ha nem ők ve-

szik kezükbe az irányítást, akkor ott szétesik minden. 

Amit én mondok, az sem azt jelenti, hogy akkor várom a 

sült galambot, sokkal inkább azt, hogy ugrásra készen 

állok, és várom a lehetőséget, és hiszek abban, hogy a 

lehetőséget megkapom. 

Olyan ez, mint a vőlegényre váró okos szűz. A mé-

csesnek égnie kell. Nem kell fáklya, nem kell lobogó 

tűz: arra azonban kell vigyázni, hogy egy picike lángocs-

ka megmaradjon. 

•   KORONDI KINGA 

 

József Attila 

(Ne légy szeles) 
 

Ne légy szeles. 

Bár a munkádon más keres - 

dolgozni csak pontosan, szépen, 

ahogy a csillag megy az égen, 

úgy érdemes. 
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● Interjú 

 

Van úgy, hogy az újságíró elter-

vezi, hogy majd egy adott témában 

megkérdezi a legilletékesebbet, de a 

történet váratlan fordulatot vesz. Így 

jártam én is, hiszen amikor felkeres-

tem Csáky Károlyt, azt gondoltam, 

hogy 56 év házasság után majd  

elmeséli, hogy miféle kompromisz-

szumokat kellett megkötnie a jó há-

zassága érdekében, majd elmeséli, 

hogy miképpen tudott hűséges ma-

radni, miképpen hoztak meg nehéz 

döntéseket. Váratlanul egy olyan 

lehengerlő élettörténetet kaptam 

ajándékba, amelyben az előbbi kérdé-

sek tulajdonképpen értelmetlenekké 

váltak. Végül az elképzelt válaszok 

nélkül ugyan, de egy elképesztő tör-

ténettel gazdagabban jöttem el tőle 

és feleségétől, Olgától, és egy má-

sodpercig sem kérdés számomra, 

hogy jobban jártam így. Ezért most 

ezt a tipikusan XX. századi történe-

tet osztom meg önökkel, miközben 

szinte biztos vagyok abban, hogy az 

ő élettörténetük már azért sem lehet 

mérce számunkra, mert ilyen nehéz 

sorsa ma már nemigen van senkinek. 

Külön említést érdemel, hogy mind-

erről lenyűgöző derűvel tudtak me-

sélni. 

Károly bácsi lelkész családból 

származik, édesapja Cserefalván volt 

lelkész. Gyerekkorát meghatározta a 

kommunizmus, az államosítás és a 

kollektivizálás. Édesanyjának ott 

kellett hagynia a tanügyet, az egy-

háztól meg elvették a földeket, így 

édesapja sem jutott jövedelemhez. A 

kiskamasz gyereknek tehát meg kel-

lett tanulnia keményen dolgozni a 

családdal együtt. Ez azt is jelentette, 

hogy később a középiskolai tanul-

mányai is sokszor veszélybe kerül-

tek, hiszen nem mindig volt miből 

fizetni a bentlakást. Kamaszként 

sokszor hetekig kenyéren és vízen, a 

társaitól adományba kapott kenyéren 

volt kénytelen élni. Azt a típusú gye-

rekkort, amihez a mai gyerekek hoz-

zászoktak, elképzelni sem tudta volna. 

Nem csoda, ha azt gondolja, hogy 

nem ártana a mai gyerekeknek is 

olykor megismerni az élet nehézsé-

geit, mert gyerekkorban könnyebben 

hozzá lehet szokni a csapásokhoz. 

Mindennek ellenére, 1955-ben érett-

ségizett le, és mivel akkor a Magyar 

Autonóm Tartományból egyedüliként 

vehetett részt a szertorna országos 

bajnokságon, mindenki arra számí-

tott, hogy majd sporttanár válik  

belőle. Ő azonban, a családi hagyo-

mányt folytatva, a teológián végzett. 

Innen került a legelső gyülekezetébe, 

Kendőbe, ahonnan nemsokára mun-

kaszolgálatos katonának vitték egy 

évre. Ma már derül rajta, hogy olyan 

társaságba keveredett, amelyben ne-

ki sem hitték el, hogy felsőfokú vég-

zettsége van, így a könyvébe 4 elemi 

osztályt írtak be. Kap is érte ma havi 

40 lej nyugdíjat… 

Leszerelve, további viszontagsá-

gok után kinevezték Székelymoson-

ba, illetve Székelybőbe. Ide még 

cserefalvi otthonából járt busszal, 

kerékpárral, vagy akár gyalog is. 

Később Gegesbe is kapott kineve-

zést, de ott a gyülekezet egyszerűen 

nem akarta befogadni, karókkal és 

kapákkal várták, amikor érkezett. 

Ma már csak nevet rajta, és hozzáfű-

zi, hogy őt Gegesben „tárt karókkal” 

fogadták. A történet természetesen 

csak akkor teljes, ha azt is hozzá-

tesszük, hogy évekkel később a 

gegesi gyülekezet meghívta szolgál-

ni, és akkor a legidősebb ember nyil-

vánosan bocsánatot kért tőle. 

Ez idő tájt már gondolkozott a 

házasságon is. Korábban azt mondo-

gatta, hogy az ő életébe ne szóljon 

bele senki, sem szülők, sem testvér, 

de végül be kellett ismernie, hogy 

így semmire sem jut. A társ megtalá-

lását nehezítette, hogy akkoriban 

nemigen volt vonzó lelkészfeleség-

nek lenni. A problémát a szokott 

módon letette Isten kezébe, rá bízva, 

hogy vagy rendel neki párt, vagy 

egyedül éli le életét. Miután találko-

zott Olga nénivel, nem sokat tétová-

zott. Az ötödik találkozásuk már a 

polgári házasságkötő terembe vezető 

útjuk volt. Jellemző, hogy addig 

minden fontosat tudtak egymásról, 

hiszen Károly bácsinak a házasság-

ról más elképzelése van, mint so-

kunknak. Meggyőződése, hogy a 

házasságban nincs kompromisszum, 

mert szerinte ez azt jelentené, hogy 

egyiknek ez a véleménye, a másik-

nak az, ami végül egy állandó alku-

dozásba fulladna. Elegendő, ha 

mindkét fél Isten akaratát keresi, és 

akkor nem kerülnek olyan helyzetbe, 

amelyben kompromisszumot kellene 

kötniük. Amint azt tisztázták, hogy 

mindketten Isten útját járják, több 

Kettőnek könnyebb 
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fontos kérdés már nem volt. Ezt ter-

mészetesen nem lehet tudni előre, de 

úgy gondolták, elegendő, ha mind-

ketten ugyanabba az irányba tekinte-

nek, a többi meg majd megoldódik. 

Azt például, hogy ki hány éves, elég 

volt a polgári előtt néhány perccel 

megbeszélniük. Ami Olga nénit ille-

ti, a csalódásokról már ő is tudott  

ezt-azt, hiszen származása miatt nem 

juthatott be egyetemre, de még így is 

nehéz lehetett Sepsiszentgyörgyről 

elkerülni Nyárádszentimrére, ahol 

nem hogy aszfalt, hanem semmiféle 

közművesítés, még villany sem volt. 

Legértékesebb nászajándékuk tehát 

egy pár gumicsizma volt, aminek 

gyakran hasznát is vették, nevetni 

viszont még ma is jóízűen tudnak 

rajta. 

Ami a nagy kérdéseket illeti, azt 

állítják, hogy nemigen voltak ilye-

nek. Nem kellett dönteniük abban, 

hogy hány gyereket vállalnak, hiszen 

tudták, hogy ahánnyal megajándé-

kozza őket a Jóisten, pont annyinak 

fognak örülni. Nem is volt ebben 

vita, inkább csak küzdelem, hogy a 

nehézségeken túljussanak… és ne-

hézségből volt bőven, de megeléged-

tek azzal, amijük volt, így békétlen-

ség és elégedetlenség nem volt ben-

nük. Azt is mondják, hogy szerintük 

a mai házasságok egy részét éppen 

az anyagiak rontják el, hogy azért 

küzdenek, hogy még több pénzük 

legyen, és így elfelejtenek a fontos 

dolgokra figyelni.  Ma már nevetve 

mesélik, hogy milyen nehéz volt a 

házasságuk kezdete, hogy lámpa-

fénynél melegítették éjjel a teát a 

babáknak, vagy hogy 13 faluba kel-

lett eljárni szolgálni, de nem olyan 

utakon mint ma, és nem olyan közle-

kedési lehetőségek mellett, mint ma. 

Egyébként életük fontos állomásai 

voltak még Csíkfalva, Marosszent-

anna és végül Marosszentkirály. 

Volt, ahol meg kellett ígérniük a 

néptanács embereinek, hogy nem 

állítanak több „télifát”, ők pedig 

örömmel ígérték, és tartották is az 

ígéretüket, azután is csak karácsony-

fát állítottak. A hosszú szolgálat alatt 

pedig a közösségépítés mellett temp-

lomépítés, harangozói ház építés, de 

még parókiaépítés is volt, igaz, ez 

utóbbiba, mikor elkészült, már nem 

ők költöztek be.  

Pályája végén pedig nem úgy 

ment nyugdíjba, ahogy gondolnánk, 

hogy megbecsülték az elvégzett 

hosszú szolgálatot, hanem úgy, hogy 

a püspökség váratlanul minden 65 év 

feletti lelkészt elbocsátott. Termé-

szetesen ezen a nehézségen is közö-

sen jutottak át a feleségével, akivel 

együtt vallják, hogy a házasság leg-

fontosabb építőkövei a szeretet mel-

lett a türelem, a bizalom. Nevetve 

még hozzáteszik, hogy elengedhetet-

len, hogy egyszerre ne haragudjanak 

mindketten, utalva arra az igére, hogy 

ne menjen le a Nap a haragotokkal. 

Károly bácsi többször hangsú-

lyozta, hogy másképp nem is bol-

dogult volna, hiszen életpályája 

semmiképpen nem lehet egy magá-

nyos ember életútja. A lelkész szá-

mára a felesége mindenek mellett a 

legfontosabb munkatársa és segítő-

je. Egy példával világította ezt 

meg: a lelkész el tud menni a be-

teghez, de  beszélgetni vele már 

nem tud úgy, ahogyan a tiszteletes 

asszony tud.  

Így aztán Károly bácsi a mai na-

pig hálát ad Istennek, hogy egy ilyen 

segítőtársat rendelt mellé, mert tud-

ja, hogy sok mindent egyedül nem 

tudott volna megoldani.  

•   KORONDI KINGA 

Kányádi Sándor 

Két nyárfa 
 
Én sem volnék, ha nem volnál, 

ha te hozzám nem hajolnál, 

te sem volnál, ha nem volnék, 

ha én hozzád nem hajolnék. 

 

Osztódom én, osztódol te. 

Só vagy az én kenyeremben, 

mosoly vagy a bajuszomon, 

könny vagyok a két szemedben. 
 

Köt a véred, köt a vérem: 

szeretőm vagy és testvérem. 

Köt a vérem, köt a véred: 

szeretőd vagyok s testvéred. 
 

Szellőm vagy, ki megsimogatsz, 

viharom, ki szerteszaggatsz, 

szellőd vagyok, ki simogat, 

viharod, ki szétszaggatlak. 
 

Ha nem volnék, te sem volnál, 

én sem volnék, ha nem volnál. 

Vagyunk ketten két szép nyárfa, 

s búvunk egymás árnyékába. 

Áldott karácsonyi ünnepet 

és reményteljes, boldog új évet 

kívánunk  minden  

olvasónknak! 

„És mi láttuk,  

és bizonyságot is teszünk arról,  

hogy az Atya elküldte a Fiút  

a világ üdvözítőjéül.” (1Ján 4,14) 
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● Interjú 

– Az az érzésem, hogy a mai társadalomban ez a tu-

dás egy kicsikét hiányos. Sokkal inkább az indivi-

duumok laza kapcsolódása a jellemző. Mindenki meg 

szeretne maradni a maga kis egyéni életében, elfeledve, 

hogy az együttélésnek az alaptörvénye az alkalmazkodás 

a másikhoz. Alkalmazkodás a társaimnak a helyzetéhez 

és igényeihez, feltételezve, hogy ez kölcsönös. Éppen 

ezért fontosnak tartom, hogy a gyermekeinket erre is 

tanítsuk a nevelés során. Természetesen nem ez az elsőd-

leges célunk, hanem az, hogy egészséges, önálló és saját 

magáról pozitívan gondolkodó emberré tudjuk valahogy 

formálni. Ez lenne az alapja a gyerekkel való viszo-

nyunknak. Ennek a következménye lehet, hogy ha majd 

érdek- vagy nézetellentétbe kerül egy másik gyerekkel, 

tudjon a másikra figyelni, tudja megérteni a másik néző-

pontját, tudjon a sajátjából engedni, anélkül, hogy csor-

bulna az önbizalma. Ehhez azonban egészséges kell le-

gyen az önmagához való viszonya. A szülő pedig abban 

tudja támogatni, hogy megismerje a saját határait, hogy 

kiépüljön a bizalom, a biztonságérzet benne. Ez mindig 

azzal van összefüggésben, hogy a szülő mennyire tud 

következetes lenni, mennyire tud feltétel nélküli szerete-

tet építeni, mennyire tud kiszámítható lenni. Még mindig 

a bizalom témaköréhez kapcsolódva, kérdés, hogy 

mennyire tudja a kontrollt a szülő a gyermeknek átadni, 

hogy megtanulhasson döntéseket hozni. Természetesen 

mind a kontrollt, mind a döntést a gyerek szintjéhez kell 

igazítani: vagyis a gyerek nem dönthet abban, hogy akar-e 

például óvodába menni, vagy sem. De abban igen, hogy 

ma párizsival eszi-e a kenyeret, vagy csak vajjal. Fennáll 

annak a veszélye, hogy olyan kompetenciát rendel a szü-

lő a gyerekéhez, amihez még nincsen megérve, hiszen a 

gyermek nem dönthet abban, hogy elmegy-e iskolába, 

vagy sem. Ennek a döntésnek a felelősségét nem lehet a 

gyerekre hárítani.  

Mi kell ahhoz, hogy  a kis emberke pozitív, önbiza-

lommal rendelkező emberré váljon? Az öröm és a siker-

élmény. Azok a kompetenciák, amelyek abban erősítik 

meg, hogy ügyes, értékes, képes véghez vinni dolgokat, 

hogy egy feladat elvégzésében jó úton halad. Akkor 

sincs semmi baj, hogyha olyan feladatot kap, ami egy 

kicsit nagyobb kihívást jelent, de tudnia kell, hogy az 

abban való teljesítménye jó. Nem kell ez mindig siker-

történet legyen, igazából a tapasztalatoknak a láncolata a 

fontos. Az, hogy megtanulja, hogy ha adott egy helyzet, 

akkor megpróbálja megoldani. Nem baj, ha nem sikerül 

mindig a legtökéletesebben, de legyen arról tapasztalata, 

legyenek mögötte megoldott helyzetek, amelyek megfe-

lelnek az ő szintjének. A nevelésnek fontos feladata, 

hogy ezt a bástyát megerősítse, ennek az alappilléreit jól 

elhelyezze, és akkor hiszem, hogy egy kompromisszum 

esetén is helyt tud állni. Megtanulom, megtapasztalom, 

hogy ilyenkor mi a teendő, tudok a másikra figyelni, el 

tudom fogadni, hogy most ugyanazzal a játékkal szeret-

ne játszani, amivel én. El tudok engedni időnként dolgo-

kat. Az elengedés amúgy is egész életünkre nézve nagy 

próbatétel. Nincs semmi gond azzal, ha frusztrált a gye-

rek ilyen helyzetben, mert megtanulja az elengedést. 

Megtapasztalhatja, hogy az odaadott játékot visszakapja 

később. 

Ebben a helyzetben egyébként mindkét gyerek gazda-

godik. Az egyik azzal, hogy odaadja a játékot, és később 

visszakapja, a másik meg, hogy megkaphatja a játékot, 

de vissza kell adnia. Csoporthelyzetben gyakran adódnak 

ilyen helyzetek, amelyekre sajátos tulajdonságaink, ta-

pasztalataink alapján különbözőképpen válaszolunk. A 

Jóisten sokfélének teremt bennünket, és alapjegyeink 

egészen pici korunktól kezdve meghatároznak bennün-

ket. A szülőknek oda kell figyelniük a különbözőségek-

re. Van gyerek, aki könnyebben lemond, és akkor őt ab-

ban kell megerősíteni egy kicsit, hogy megtanuljon har-

colni, hogy megtanuljon a saját szándéka mellett kitarta-

ni. Egy másik gyereknek, akár ugyanabban a családban, 

azt kell megtanulnia, hogy könnyebben lemondjon a má-

sok javára. De hát pont ez a jó benne, ez a fajta színes-

ség, amitől sokkal pontosabb képet kap a gyerek a való-

ságról. Megtanulja, hogy többféle igazság van, nem csak 

a sajátom, és megtanulja megtalálni a közös nevezőt. 

A nem tökéletes is elég lehet 
Palotás Hajnal pszichológussal, a Caritas Korai Nevelés Központjának munkatársával, aki maga is 
szülő, egy 17 éves kamasz édesanyja, a gyereknevelésről beszélgettünk. Arra kerestük a választ, hogy 
miként taníthatnánk a gyerekeinket arra, hogy készek legyenek kompromisszumot kötni, de ne adják 
fel céljaikat. 

Illusztráció, forrás: pixabay.com 
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•   KORONDI KINGA 

Szülőként akkor válhatunk hite-

lessé, hogyha nem hamis képet 

adunk a világról. A gyermeket nem 

lehet mindentől megóvni. Konfron-

tálódnia kell, meg kell élnie a fruszt-

rációt is, és a döntéseivel járó követ-

kezményeket. Így megtanulhat kü-

lönböző megoldásokat találni, és 

kompromisszumot kötni, hogy ne  

keltsen benne félelmet, ha véle-

ménykülönbség van, mert ez az élet-

nek a velejárója. 

 

– Szülőként miből veszem ész-

re, ha nem jól csinálok valamit? 

– Ez egy jó nagy csapdahelyzet, 

mert hát mindenki jó szülő akar len-

ni. De nincs jó vagy rossz. Megfele-

lő mérce lehet azonban, ha azt lá-

tom, hogy a gyerek egyre önállóbb. 

Ne gondoljuk, hogy ez tízéves kora 

körül kezdődik, hiszen már az életük 

első pillanatától ebbe az irányba ha-

ladnak. Ehhez szükséges a szülőnek 

a támogató jelenléte, hogy elfogadja, 

hogy csak annyi a beleszólása a 

gyermeknek az életébe, viselkedésé-

be, amennyit ő kér. Nem könnyű 

megérezni, hogy pontosan mennyire 

van szüksége. Vigyázni kell, hogy 

ne legyek túl manipuláló, a saját 

fantáziám szerint nevelő szülő, mert 

akkor elvész az interakció, ami na-

gyon fontos, a kapcsolatnak az alap-

ja kellene legyen. Nem önállóságra 

kell tanítsak egy gyermeket, hanem 

arra, hogy az önállóságában, sokszí-

nűségében kezdjen el szépen kibon-

takozni. Ebbe beletartozik az is, 

hogy időnként esnie kell, fel kell 

állnia, időnként csalódnia kell, és 

meg kell tanulnia harcolni. 

A szülőnek tehát, ha mindenkép-

pen mércét kell állítani, azt kell fi-

gyelnie, hogy tud-e a gyermek a sa-

ját önálló életében döntéseket hozni, 

véleményt formálni, kiállni magáért, 

hogy jól érezze magát. És akkor, ha 

ebbe az irányba haladok, megnyu-

godhatok, hogy  elég jó szülő va-

gyok. Nem kell jó szülőnek lenni, 

csak elég jónak. Ezt felvállalni már a 

bölcsesség egyik jele.  

A gyereknek is tudnia kell, hogy 

ez így van, mert ha a szülőknek min-

dig mindenben igazuk van, akkor, 

amint az érettség egy bizonyos fo-

kán elkezdődnek a határkeresési pró-

bálkozások, nagyon nagy csalódás 

lesz majd a vége. A köldökzsinór 

elvágásától kezdve a nevelés egy 

folyamatos elengedés, amelynek 

része lehet beismerni, hogy nem  

vagyok mindenben tökéletes. Ezáltal 

folyamatosan növekszünk mi is a 

gyerekkel. 

 
– Gyakran azt látjuk, hogy va-

lamilyen traumát követően ez az 

elengedési folyamat lassul, vagy 

megakad. Például, ha a gyerek 

súlyosan megbetegszik, utána a 

szülő jobban félti... 

– A például említett eset még 

nem indokolja ezt. Egy nagyon egy-

szerű példával szemléltetem: ha kifi-

camítom a lábamat, valószínű, hogy 

egy ideig sántikálni fogok azért, 

hogy védjem a sérült lábamat. Ami-

kor már nem indokolt, akkor el kell 

kezdenem újra rendesen járni.  Tehát 

ha van az életünkben egy krízishely-

zet, egy trauma, egy sokk, akkor 

figyelni kell, hogy ha ez a helyzet 

elindul a megoldás irányába, ha már 

csökken egy kicsit a feszültség, ha 

már vannak megküzdési stratégiák, 

vannak már kivezető szálak, akkor 

már ne ragaszkodjunk „védőtartás-

hoz”. Ne felejtsünk el felnőni, vagy 

kinőni abból a helyzetből, visszatér-

ni a természetességhez, és önállóbbá 

válni. 

A legfontosabb pedig, hogy a 

gyerek megtanulja, hogy a családban 

mindenekelőtt szeretik, és elfogad-

ják a hibái ellenére is. 

Bethlen Gábor 

 kompromisszuma 

1622 májusában az erdélyi or-

szággyűlés az alábbi határozatot 

hozta: „Tetszett azért, kegyelmes 

urunk, egész országúl, hogy az aca-

démiának erigálása (felállítása) eb-

ben az helyben Kolosvár városában 

legyen az pápistáktól bíratott puszta 

klastromhelyen.” Erdély régóta ál-

modott már egyetemről. A közép-

korban a hazai egyetemalapítások a 

Dunamentére koncentrálódtak.  

1581-ben Báthori István fejedelem 

éppen az előbb idézett országgyűlési 

határozatban megjelölt helyen, a 

Farkas utcai ferences templom  

árnyékában próbálkozott egyetem-

alapítással, ám a kérészéletű intéz-

mény a szükséges négyből csak két 

karral működött, és nem volt ideje 

universitasszá fejlődni. 

Bethlen Collegium Academicuma 

már 1622-ben megkezdte működé-

sét, ám a Németországból hívott  

híres-neves professzorok nem Ko-

lozsváron, hanem Gyulafehérváron 

láttak neki az oktatásnak. 

Miért változtatott a fejedelem – 

az országgyűlés határozatán átlépve 

– az oktatási intézmény helyszínén? 
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● Történelem 

1. Kolozsvár akkor  Erdély egyik fontos gazdasági-

kulturális központja volt, erős falakkal, művelt és öntu-

datos polgársággal. A középkori szabad királyi városok 

közül egyedül itt élt számottevő magyar lakosság. 

(Marosvásárhely mindössze hat éve, 1616-ban kapta 

meg ezt a rangot, gazdasági-társadalmi súlya messze 

elmaradt Kolozsvár mögött.) A korábbi évszázadokban 

az értékek inkább belviszályok, mint külső pusztítás 

eredményeként semmisültek meg. Minden adott volt a 

békés tudományművelésre. 

2. Csakhogy Kolozsvár lakosságának többsége akkor 

az unitárius felekezethez tartozott. Az unitárius eklézsia 

„presbitériuma” és „főpatrónusa” a városi tanács volt. 

Az óvárban működő unitárius kollégium egyike volt az 

ország legjelesebb tanintézeteinek. Néhány évtizeddel 

korábban európai hírű tudósok is oktattak itt. Ezért a 

többség nem nézte jó szemmel az iskolaalapítást. Saját 

kollégiumuk ellenintézményét látták benne. 

3. Az országgyűlés egyértelműen kincstári fenntartá-

sú intézményként alapította a Collegium Academicumot, 

amely a fejedelem közvetlen felügyelete alatt működött. 

Ez pedig sértette volna a város privilégiumait. (A már 

működő oktatási intézményeket a város vagy valamelyik 

helyi egyházközség tartotta fenn.) 

4. Bethlent valószínűleg az is elbizonytalanította, 

hogy Kolozsváron mindössze nyolc éve, 1614-től kezd-

ve működött református iskola, a helyi egyházközség is 

ebben az időszakban kezdett – néhány vagyonos polgár-

nak köszönhetően – erősödni. 

Gyulafehérvár mellett is felsorakoztatható jó néhány 

érv. 

1. Amint említettük, a Collegium Academicum  

országos intézmény volt, működését a központi állam-

igazgatás felügyelte. A fejedelmi székvárosban jóval 

könnyebben megvalósulhatott ez a felügyelet, mint a 

távoli, előjogokkal „körülbástyázott” Kolozsváron. A 

fejedelem személyes jelenléte, útmutatásai meghatároz-

ták az iskola arculatát. 

2. Gyulafehérváron a 16. század hetvenes éveitől 

kezdve színvonalas iskola működött, ahol két külföldön 

tanult rektor tanított. Ez volt (Marosvásárhely mellett) 

Erdély legnívósabb református iskolája. Bethlen erre az 

intézményre építette rá a Collegium Academicumot. A 

rektorok számát háromra növelte és föléjük helyezte a 

három professzort. A hattagú tantestület példa nélküli 

volt az akkori Magyarországon. 

3. A kollégium az egykori domonkos kolostorban 

kapott helyett, amelyhez Bethlen hozzáragasztotta saját 

örökségként nyert telkét. Így kapott méltó, nyugati egye-

temekkel vetekedő elhelyezést. 

4. A fejedelmi udvar pezsgő kulturális-tudományos 

élete, alakulóban lévő könyvtára mind-mind kihatott a 

Collegium Academicum fejlődésére. 

Bethlen – már-már önkényesen – kompromisszumos 

döntést hozott. Nem akarta magára haragítani az iskolá-

jukat és előjogaikat őrző kolozsvári unitáriusokat, hiszen 

tudta, hogy veszély esetén Kolozsvár védelmére és pén-

zére szüksége lehet az országnak. A stratégiai érveken 

túl mindenképpen toleráns lelkülete is befolyásolta a 

döntést. 

Négy évszázad magasából visszatekintve elmélkedhe-

tünk azon, hogy jó volt-e a döntés, jelen cikkben akár a 

„mi lett volna ha” történetietlen kérdését is feltehetjük. 

A Collegium Academicum 1658-ban – a fejedelmi 

székvárossal együtt – tatárpusztítás áldozata lett. A ma-

radék diákság Kolozsvárra menekült, ugyanis a kincses 

várost nem vették be az ellenséges hadak. 

Gyulafehérváron a kollégium professzoraiból, rekto-

raiból, a város és a fejedelmi udvar lelkipásztoraiból, illet-

ve Nyugaton pallérozott világi udvari emberekből olyan 

(Mátyás udvarára emlékeztető) szellemi műhely alakult 

ki, amelyhez foghatót korábban alig ismert a magyar 

művelődéstörténet, a maga korában pedig egyedinek 

számított. A fejedelmi nyomda nemcsak a Collegium 

Academicum tankönyveit adta ki, hanem a református 

(falusi) népiskolákban használható tanári segédkönyve-

ket (elsősorban kátékat) ajándékozott Egyházunknak. A 

fejedelmi alapokból gyarapított könyvtár a kortárs és 

klasszikus teológiai irodalmat tette hozzáférhetővé a diá-

kok számára. 

A Collegium Academicum gyulafehérvári beiratkozá-

si anyakönyve elveszett, így a diákokról is csak másodla-

gos forrásokból értesülünk. A hasonló nagyságrendű 

hazai iskolák adatait figyelembe véve feltételezzük, hogy 

az első 35 évben hozzávetőlegesen mintegy 800 diák 

tanult a felsőbb osztályokban. Ezek közül alig másfél 

százat ismerünk név szerint. A diákok életpályájának 

vizsgálata jelzi, hogy a Bethlen Kollégium vonzáskörze-

te messze túllépte a történelmi Erdély és a református 

felekezet határait. A brassói és szebeni evangélikus gim-

náziumok legjobb végzettjei Gyulafehérváron tanultak 

tovább teológiát és – nem utolsósorban – magyar nyel-

vet. Talán először a történelemben, tőlünk nyugatra eső 

nemzetek fiai is beiratkoztak ide: több cseh és lengyel 

diákról tudunk. Felső-magyarországi reformátusok és 

(német-, illetve szlovákajkú) evangélikusok is koptatták 

az intézmény padjait, erdélyi és bánsági románok hason-

lóképpen. „Erdély legszebb szülötte” túlnőtt Erdély hatá-

rain, világítótoronnyá vált. Ezzel együtt nem feledkezett 

meg „szülőanyjáról” sem: a diákok derékhadát erdélyi 

reformátusok alkották, akik lelkipásztorokként, tanítók-

ként szolgálták Egyházunkat. 

Miközben Európában a harmincéves háború kegyet-

len vérengzései tovább mélyítették a felekezeti és nyelvi 

árkokat, addig ez az iskola komoly lépéseket tett a pro-

testáns felekezetek közeledése felé. Ez akkoriban óriási 

kompromisszum volt. Utólag kijelenthetjük, hogy meg-

érte. Istené legyen érte a dicsőség. Az alapító fejedelem 

emléke legyen áldott! 

•   DR. ŐSZ SÁNDOR ELŐD 

   egyházi  főlevéltáros 
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Hírek ● 

Egy kávézóban voltam, vártam valakire, amikor feltűnt a mellettem levő asztalnál ülő pár. Nem voltak fiata-

lok, inkább középkorúak, nem beszéltek, csak szomorúan nézték egymást. Aztán egyszer a nő váratlanul tárgyi-

lagos hangon megszólalt: 

– Most egyszerű és olcsó a válás. Azt akarom, hogy váljunk el! 

A férj rövid szünet után válaszolt: 

– Rendben. Ahogy akarod. – Látszott rajta, hogy ha lehet, még szomorúbb lett. Hosszasan hallgattak, mire 

újra megszólalt: 

– Nem értem, miért? Dolgozom, a fizetésem nem iszom el, nem veszekszem veled… 

Újra hosszan hallgattak, míg végül megszólalt az asszony: 

– Éppen ez a baj! 

– Mi? – a kérdés már csak egy elhaló suttogás volt. 

– Hát hogy nem vitatkozol velem, mindent rám hagysz… Ha azt mondanám, hogy akaszd fel magad, elmen-

nél kötelet keresni! 

– Mióta megismertelek, szeretlek! Nem vitatkoztam, hogy ne bántsalak meg… és… nem, nem akasztanám 

fel magam, mert nem akarnám, hogy szenvedj! 

Újabb hallgatás következett, de már megváltozott a hangulat: 

– Én is szeretlek, de kérlek, légy férfi, mert én belefáradtam. 

Megérkezett, akire vártam, így nem tudom, hogy ez a történet hogyan végződött. Egy beszélgetés nyilvánva-

lóan nem elég az évek alatt felgyűlt problémák megoldására, de azt hiszem, hogy ennek a férfinak és nőnek jó 

esélye volt erre. Mert az élet szép. 

La vita è bella 

– k2 – 

A Kárpát-medencei református nőszövetségek kezde-

ményezésére december első vasárnapján megrendezésre 

kerül a Kárpát-medencei imanap. Az imanap háttéranya-

gát a Királyhágómelléki Református Egyház Nőszövet-

sége állította össze. Alapigéje Róma 8,28 versében ol-

vasható, mottója: „Akik Istent szeretik, minden javukra 

van”.  

„A bátor hitvalló szolgálat lesz a jövőben is a romlás 

ellenszere” – olvashatjuk az alkalomra szerkesztett füzet 

püspöki köszöntőjében. Ugyanitt ismerhetjük meg az 

egyházkerület missziói életét, intézményeit és az alka-

lom igehirdetési liturgiáját. Ez az anyag megtalálható és 

letölthető az Erdélyi Református Egyházkerület  honlap-

járól (www.reformatus.ro), valamint az Erdélyi Refor-

mátus Egyházkerület Nőszövetsége Facebook oldaláról.  

Szeretettel kérjük az egyházközségek lelkipásztorait, 

gyülekezeteit, hogy 2021. december 5-én, a járványügyi 

szabályokat betartva, istentiszteleti alkalommal kapcso-

lódjanak be az imaláncba. Ugyanakkor vasárnap, az Er-

délyi Református Egyházkerület Nőszövetségének Face-

book oldalán imanapi istentiszteletet közvetítünk 17 órai 

kezdettel. Igét hirdet Bukovinszky-Csáki Tünde, Maros-

vásárhely I. Vártemplomi Református Egyházközség 

lelkipásztora. A Kárpát-medencei imanap perselyes ado-

mányait továbbítjuk a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerületnek, ezeket gyermekotthonaik és idősott-

honaik fenntartására fogják fordítani. Az adományokat a 

következő számlaszámra kérjük küldeni:  

 

 EPARHIA REFORMATA DIN ARDEAL 

 400079 CLUJ NAPOCA, str. I.C. Bratianu nr. 51-53 

 CIF: 13729410, BCR Cluj Napoca,  

 Cod Iban: RO06 RNCB 0106 0266 0457 0499 
 

    Hisszük, hogy imánk áldott eszköz Isten országának 

az építésében, az Ő neve dicsőségére és embertársaink 

örömére. Legyen áldott minden könyörgés! 

http://www.reformatus.ro
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● Gyerekoldal  

 

Beszél a Biblia egy város-

ról, amelyben az emberek 

elfeledkeztek Istenről, és 

nagyon megszaporodott a 

bűn, olyannyira, hogy a 

sok jajkiáltás, ami az el-

nyomottak, a sértettek szá-

ját elhagyta, felhatolt az 

Úrhoz (1Móz 18,22-33). 

Mindennapos volt ott a 

jogtiprás, erkölcstelenség, 

gonoszság, ami miatt az 

emberi romlottság eme 

közmondásos helyszíne 

megérett a pusztulásra, 

úgyhogy Isten elhatározta, 

hogy eltörli a Föld színéről.  

Felelősséget érezve a vá-

rosban lakó rokonaiért és 

az egész városért, ekkor 

lépett közbe Ábrahám, és 

protekciót, a szó eredeti 

értelme szerint pajzsként 

való védelmet szeretett 

volna kicsikarni Istentől. 

Volt is hozzá egy arra  

alkalmas eszköze, a köz-

benjáró imádság, így hát 

könyörögni kezdett ennek 

a gonosz városnak a lakói-

ért. Azt kérte, hogy marad-

jon el az ítélet, ha Isten  

legalább ötven igaz embert 

talál a városban. Aztán a 

közbenjárás szent alkudo-

zássá alakult, amibe Isten 

is belement, mert irgalma, 

szeretete sokkal nagyobb 

előre eltökélt szándékánál.  

Isten a végsőkig türelmes, 

mert nem akarja az embe-

rek vesztét. Ábrahám rá-

menőssége pedig már-már 

a tiszteletlenség határait 

súrolja. Ám az ügy sikere, 

a város megmenekülése 

nem rajtuk múlott. 

Satírozd be azokat a négyzeteket, amelyekben pont van, hogy megtudd a pusztu-

lásra ítélt város nevét! 

Ábrahám először arra kérte Istent, hogy ha talál 50 igaz embert, ne pusztítsa el a 

várost. Vajon meddig ment el Ábrahám az alkudozásban? Olvasd el a történetet a 

Bibliádból, majd válaszd ki és színezd ki azokat a felhőket, amelyek az alku tár-

gyát képező számot tartalmazzák. Jelöld más színnel a legnagyobbat és a legki-

sebbet! 

50 
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30 

45 
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Milyen emberek voltak azok, akik miatt megmenekülhetett volna a város? Kide-

rül, ha megfejted a rejtvényt! 

 

1. Ebben példakép Ábrahám. 

2. Ábrahám látogatói. 

3. Ábrahám felesége. 

4. Ennyiben egyezett meg az Úrral. 

Ábrahám könyörög a 

város lakóiért.  

 

Te kit, vagy mit szok-

tál könyörgésben az Úr 

elé vinni? Válaszaidat 

írd be az itt látható két 

tenyérbe! 

Bár Ábrahám nem tudta megmenteni Sodoma lakóit, az aranymondásból megtud-

juk, hogy milyen hatása van az igaz ember könyörgésének! 

 

Írd be a megfelelő magánhangzókat az üresen hagyott helyekre! 

 

N_gy   _z   _r_j_    _z    _g_z   _mb_r    b_zg_    k_ny_rg_s_n_k. 
(J_k 5,16b) 
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Hát igen, megtörtént, velem. 

Mindennapos eset. Meg kell győz-

nöm magam róla, hogy ez természe-

tes, és le kell gyűrnöm a haragot, 

amely tegnap egész nap fojtogatott. 

Maurice hazudott nekem, igen; ez 

sem rendkívüli esemény. Folytathat-

ta volna, ahelyett, hogy beszél ve-

lem. Még ha elkésve tette is, hálás-

nak kell lennem az őszinteségéért. 

Végül mégis elaludtam, szomba-

ton; időről időre kinyújtottam a ke-

zem az ikerágy felé, a takaró sima 

volt. (Szeretek előbb elaludni, mint 

Maurice, amíg ő a szobájában dolgo-

zik. Álmaimon keresztül hallom, 

hogy folyik a víz, könnyű kölniilla-

tot érzek, kinyújtom a kezem, a teste 

felduzzasztja a takarókat, és elmerü-

lök  a boldogságban.) A külső ajtó 

hangosan becsapódott. Felkiáltot-

tam: „Maurice!” Hajnali három óra 

volt. Nem dolgoztak három óráig, 

ittak és fecsegtek. Felegyenesedtem 

az ágyban: 

– Hánykor jössz haza? Honnan 

jössz? 

Leült egy karosszékbe. Egy pohár 

whiskyt tartott a kezében. 

– Három óra van, tudom. 

– Colette beteg, én majd megha-

lok, annyira nyugtalankodom, és te 

háromkor jössz haza. Nem dolgozta-

tok három óráig.  

– Colette rosszabbul van? 

– Nincs jobban. Törődsz is te ve-

le! Persze, ha valaki az egész embe-

riségnek terhét veszi magára, egy 

beteg leány nem sokat nyom a lat-

ban. 

– Ne légy ellenséges! 

Kissé szomorúan, komolyan né-

zett rám, és megenyhültem, mint 

ahogy mindig megenyhülök, amikor 

körülvesz a sötét és meleg tekinteté-

vel. Szelíden megkérdeztem: 

– Mondd meg, miért jössz haza 

ilyen későn! 

Semmit sem válaszolt. 

– Ittatok? Pókereztetek? Elmente-

tek valahová? Megfeledkeztél az 

időről? 

Továbbra is hallgatott, konokul, 

és közben forgatta a poharat az ujjai 

között. Lehetetlen szavakat vágtam a 

fejéhez, mondtam, ami a számra jött, 

csakhogy kihozzam a sodrából, és 

magyarázatra bírjam. 

– Mi folyik itt? Egy másik nő van 

az életedben? 

Nem vette le rólam a szemét, így 

szólt: 

– Igen, Monique, egy nő van az 

életemben. 

(Minden kék volt a fejünk felett 

és a lábunk alatt; a tengerszoroson 

túl Afrika partjait láttuk. Maurice 

magához szorított. „Ha megcsalnál, 

megölném magam. – Ha megcsalnál, 

nem volna szükségem rá, hogy meg-

öljem magam. Meghalnék bánatom-

ban.” Tizenöt éve. Már? Mi ez a ti-

zenöt év? Kettő meg kettő az négy. 

Szeretlek, csak téged szeretlek. Az 

igazság elpusztíthatatlan, az idő 

semmit sem változtat rajta.) 

– Ki az? 

– Noëllie Guérard. 

– Noëllie! Miért? 

Megvonta a vállát. Persze. Tud-

tam a választ: csinos, ragyogó,  

kacér. Az a típus, aki kapható a kö-

vetkezmények nélküli kalandra, ez 

hízeleg a férfiaknak. Szüksége volt 

rá, hogy hízelegjenek a hiúságának? 

Rám mosolygott: 

– Örülök, hogy kikérdeztél. Utá-

lok hazudni. 

– Mióta hazudsz nekem? 

Csak egy pillanatra gondolkodott 

el. 

– Hazudtam neked Mougins-ben. 

És amióta visszajöttem. 

Öt hét. Őrá gondolt Mougins-

ben? 

– Lefeküdtél vele, amikor egye-

dül maradtál Párizsban? 

– Igen. 

– Gyakran találkoztok? 

– Ó, nem! Tudod jól, hogy dolgo-

zom... 

Pontosabb adatokat kértem. Két 

este és egy délután a visszatérése 

óta, úgy találom, ez „gyakran”. 

– Miért nem szóltál azonnal? 

Félénken nézett rám, és azt 

mondta, szánalommal a hangjában: 

– Azt mondtad, meghalnál bána-

todban... 

– Az ember mond ilyeneket. 

Hirtelen sírni támadt kedvem: 

nem halnék bele, ez volt a legszomo-

rúbb. A kék párán át Afrikát néztük 

Irodalom ● 

 Simone de Beauvoir 

A megtört asszony 
(regényrészlet) 

Illusztráció,  
forrás: freepik.com 
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a távolban, és a szavak, amelyeket 

kiejtettünk, csak szavak voltak. Hát-

ravetettem magam. A csapás letagló-

zott. A döbbenettől üres lett a fejem. 

Egy kis időre volt szükségem, hogy 

megértsem, mi történt velem. 

„Aludjunk!” – mondtam. 

A harag korán felébresztett. Mi-

lyen ártatlannak látszott kócos hajá-

val a homloka felett, amit megfiatalí-

tott az alvás! (Augusztusban, mialatt 

távol voltam, Noëllie Maurice mel-

lett ébredt fel: nem tudom elhinni! 

Miért mentem el Colette-tel a he-

gyekbe? Nem is ragaszkodott hozzá 

olyan nagyon, én erőszakoskodtam.) 

Öt hétig hazudott nekem! „Ma este 

nagyot léptünk előre.” És Noëllie-től 

jött haza. Kedvem lett volna megráz-

ni, sértegetni, rákiabálni. Uralkodtam 

magamon. Cédulát hagytam a párná-

mon: „Viszontlátásra este.” Biztos 

voltam benne, hogy távollétem mé-

lyebben érinti, mint bármilyen szem-

rehányás; a távollétre semmit sem 

lehet felelni. Cél nélkül jártam az 

utcákat. „Hazudott nekem” – ezek a 

szavak gyötörtek. Képek futottak át 

az agyamon: Maurice tekintete, mo-

solya, amellyel Noëllie-hez fordul. 

Elkergettem őket. Nem néz úgy rá, 

mint énrám. Nem akartam szenved-

ni, nem szenvedtem, de fuldokoltam 

haragomban: „Hazudott nekem!” Azt 

mondta: „Meghalnék bánatomban”; 

igen, de ő mondatta velem. Ő volt a 

lelkesebb, amikor megállapodtunk: 

semmi kompromisszum, semmi en-

gedmény. A saint-bertrand-de-com-

minges-i kis úton jártunk a kocsival, 

de ő türelmetlenül azt kérdezte: 

„Mindig beéred majd velem?” Felhá-

borodott, mert nem válaszoltam elég 

szenvedélyesen (de micsoda kibékü-

lés a régi fogadó szobájában, ahol a 

jerikói lonc illata beáramlott az abla-

kon! Húsz éve: tegnap volt.) Beér-

tem vele, csak neki éltem. És ő pusz-

ta szeszélyből elárulta esküinket!  

Azt mondtam magamban: követelni 

fogom, hogy szakítson azonnal… 

Colette-nél voltam; egész nap vele  

foglalkoztam, de közben csak úgy 

forrt bennem a méreg. Hazajöttem, 

kimerülten. „Követelni fogom, hogy 

szakítson.” De mit jelent a 

„követelés” szó egy szerelemben és 

egyetértésben eltöltött élet után? So-

ha semmit sem kértem magamnak, 

amit neki is ne akartam volna. 

Kissé zavart arccal ölelt meg. 

Több ízben telefonált Colette-hez, és 

senki sem válaszolt (hogy ne zavar-

ják a beteget, kikapcsoltam a tele-

font). Magánkívül volt a nyugtalan-

ságtól. 

– Csak nem képzelted, hogy 

agyonlövöm magam? 

– Mindenfélét képzeltem. 

Aggodalma meghatott, és ellensé-

ges érzelmek nélkül hallgattam, amit 

mondott. Természetesen helytelen 

volt, hogy hazudott nekem, de meg 

kell értenem, az első megingás való-

ságos lavinát indít el: az ember nem 

meri többé bevallani a dolgot, mert 

most már azt is be kell vallania, hogy 

hazudott. Az akadály még legyőzhe-

tetlenebb olyan emberek számára, 

akik, mint  mi, sokra becsülik az 

őszinteséget. (Beismerem: micsoda 

szenvedéllyel hazudtam volna, hogy 

eltitkoljak egy hazugságot.) Sohasem 

számítottam hazugságra. Lucienne és 

Colette első hazugságai egészen le-

törtek. Nehezen hittem el, hogy a 

gyermekek mind hazudnak az any-

juknak! Nekem nem! Nem vagyok 

olyan anya, akinek hazudnak, sem 

olyan feleség, akinek hazudnak. Os-

toba gőg. Minden nő azt hiszi, más, 

mint a többi; mind azt hiszi, bizo-

nyos dolgok vele nem történhetnek 

meg, és mind téved. (...) 

● Irodalom  

 

Salamon Ernő 

Ma az ember úgy hányódik 
Ma az ember úgy hányódik, mint a levél a vizen. 

Hogy egyhelyben megülhetne, megállhatna? Nohiszen... 

Búcsúzik attól, amit lát, száll, elhagyja otthonát, 

táját, ízes ivóvizét, napos, homokos nyarát. 

Ismerek itt minden embert, tudom a dombok nevét, 

ismerem a hosszú őszök szépsugarú melegét, 

itteni föld nyárja-napját, esőízű tavaszát, 

irgalmatlan teleinek szép kékcsillagú fagyát. 

E vidékek szegényeit szavaikkal szólítom, 

sok súlyos gondjaik tűntét dalaikkal áhítom. 

Kísérőm az életemben, pártfogóm, igaz tanúm, 

örömömnek eredője, bánatokra jó szavúm: 

szép, egyetlen anyanyelvem. Miatta nem megyek el. 

Aki elmegy, dadogó lesz, soha már nem énekel. 

Ti, örökké névtelenek, szép szakállas őseim, 

számlálatlan századokon földbeköltözöttjeim, 

riadalmas életűek (jól tudom: nem gazdagok!), 

köszönöm nektek hogy ide, éppen ide hoztatok! 
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Rejtvény ● 

Rejtvényünkbe egy igevers részleteit 

építettük be: „Ha lehetséges…” – 

folytatás a rejtvényben. 

 

Vízszintes: 

1. A beépített igevers első részlete, 

12. … László (1888 – 1967), Szé-

kelykövesden született lelkész, tanár, 

jeles bibliakutató, 13. Háborgatta, 

14. Szűrő nélküli cigi! 15. Motivá-

ció? 17. … György, a háromszéki 

Uzonban született jeles erdélyi író, 

18. Román nyelvű tagadószó,  

19. Cipelt, 21. Izomban található! 

22. Kezdetben kormos! 23. Vissza: 

enyhítsd a szomját, 25. A Duna és 

Tisza között letelepedett, elmagyaro-

sodott egykori vándornép, 27. Több 

mint elégséges, 28. Felfalta, fo-

gyasztotta, 29. Az ilyen szeg kiment 

a divatból, de az ilyen mag megma-

radt, 30. Vissza: … tábort vernek – 

Nagy István (1904 – 1977) 1961-ben 

megjelent ifjúsági regénye, 31. Dió 

németül, 32. Becézett Antal, 33. Ne-

mes románul, 34. Német személyes 

névmás, 35. Ernyő része! 36. …

távolság, repülőgépek, hidak fontos 

műszaki adata, 37. Rómában ötszáz-

ötven, 38. Izraeli király, Samária 

városának felépítője (1Kir 16),  

40. Osztrák, spanyol, máltai autók 

jelzése 41. Jákob egyik fiának a neve 

(1Móz 35,25), 42. Küzdősportot űző 

sportoló. Lehet kötöttfogású is,  

45. A Háromszéki-medence hideg, 

keleti szele. 

 
Függőleges:  

1. Római császár. Ő rendelte el a 

Lukács evangéliumának második 

részében említett népszámlálást. Ne-

vét egyik nyári hónapunk is őrzi,  

2. Vissza: részben ismeri! 3. Kezdet-

ben engedelmes! 4. Dávid király 

egyik ősanyja (Rúth 4), 5. A görög 

mitológiában a győzelem istennője 

(é. h.), 6. Lekvár régiesen, 7. Fogoly, 

8. Jézus mondta Péternek a csodála-

tos halfogás előtt: … a mélyre (Lk 

5,4), 9. Tárgyakat egymásra helyező, 

10. Vissza: korszak latinul, 11. Ajtó 

közepe! 12. A beépített igevers 

folytatása, 16. Az igevers befejező 

részlete, 19. Magyarországi telepü-

lés Komárom-Esztergom megyében, 

Kisbér közelében, 20. E dísznövény 

hivatalos neve: oroszlánszáj,  

22. Vissza: … éneke. Tizenöt zsol-

tárnak ez a felirata (120-134),  

24. Hatszó közepe! 26. Vissza: fel-

menő, előd, 27. Bőr sérülésén van 

(é. f.), 29. Volán kerete! 30. Piszok, 

32. Abból az irányból, 33. Ilyen a jó 

borpincék penésze, 35. Az 1885-ben 

alapított Erdélyi Magyar Közműve-

lődési Egyesület nevének rövidítése, 

36. Élesít? 38. Szaglószerv,  

39. Krizba központja! 41. … Nagy 

Anikó, jeles magyar könyvtárkutató, 

43. Kelta nép, 44. Ónodi Éva,  

46. Maros megye autójelzése. 

Megjegyzés:  

A bibliai nevek és idézet a Károli 

fordítás szerint írandók. A csillaggal 

jelzett kockákban kétjegyű mással-

hangzók vannak. 

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

 Karácsonyi borleves 
 
Hozzávalók: 5 dl bor, 5 dl víz, 5 db tojássárgája, 2 db 

fahéj, 10 szem szegfűszeg, 0.5 db vaníliarúd, 12 dkg 

porcukor, 1 db citrom,1 ek. búzaliszt. 

Elkészítés: Egy lábosban a vizet 3 dl borral és a fűsze-

rekkel feltesszük főni. Mikor felforrt, 5 percig még for-

raljuk, majd levesszük a tűzről, és átszűrjük. A tojássár-

gákat kikeverjük a cukorral, és a liszttel, majd hozzáad-

juk a maradék 2 dl bort. Összekeverjük a fűszeres, lan-

gyosra hűlt bort a tojásos keverékkel, visszatesszük a 

lábosba, és folyamatos kevergetés mellett, lassú tűzön 

főzni kezdjük, amíg a tojástól és liszttől besűrűsö-

dik. Mazsolával meghintve, forrón tálaljuk. 

 

Chiamagos túrófelfújt 

 
Hozzávalók: 5 db tojás, 2-3 evőkanál eritrit, 50 dkg 

zsírszegény túró, 10 dkg chiamag, 1 db citrom reszelt 

héja, kb. 15 dkg (fagyasztott) szeder, a forma kikenésé-

hez: margarin vagy kókuszzsír.  

Elkészítés: Kézi mixerrel az egész tojásokat habosra 

keverjük az eritrittel, majd hozzáadjuk a túrót, a chiama-

got és a reszelt citromhéjat. A keveréket egy 24 cm  

átmérőjű pite formába kanalazzuk, és 15 percig pihentet-

jük, hogy a chiamag megduzzadjon. A tetejére szórjuk a 

gyümölcsöt (nem kell kiolvasztani), majd 180 fokra elő-

melegített sütőben kb. 40 perc alatt készre sütjük. Szele-

telés előtt hagyjuk kihűlni. 

 

Gesztenyével és aszalt szilvával töltött 

pulykamell  
 
Hozzávalók: a krumplipüréhez 35 dkg burgonya, 25 

dkg fehérrépa, 30 g vaj, 1 dl tej,  só, bors, szerecsendió 

ízlés szerint. A pulykához: 10 dkg gesztenye, 2 dl pezs-

gő (száraz), 50 dkg pulykamell, só, bors ízlés szerint, 10 

dkg aszalt szilva.  

Elkészítés: A krumplipüréhez a megtisztított és felkoc-

kázott burgonyát és fehérrépát puhára főzzük a sós víz-

ben. Közben elkészítjük a pulyka töltelékét. A megfőtt 

zöldségeket összetörjük, hozzáadjuk a vajat és a tejet, és 

jól elkeverjük. Sózzuk, borsozzuk, és egy kevés frissen 

reszelt szerecsendióval fűszerezzük. A pulykához egy 

edénybe szórjuk a héj nélküli gesztenyét, és 1 dl pezsgő-

vel 10 percig pároljuk fedő alatt, majd egy villa segítsé-

gével szétnyomkodjuk. A megtisztított pulykamelleket 

sózzuk, borsozzuk, majd kiklopfoljuk. A hússzeleteken 

elrendezgetjük a gesztenyés pépet és az apró darabra 

vágott aszalt szilvákat, majd szorosan feltekerjük, és 

fogpiszkálókkal összefogjuk. Egy tepsibe helyezzük a 

töltött pulykamelleket, lelocsoljuk egy kevés pezsgővel, 

és letakarva 180 fokon 60 percig, majd fedő nélkül még 

10-15 percig sütjük. Közben elkészítjük a szilvás kré-

met, és befejezzük a krumplipürét. A szilvás krémhez 

egy edényben vajat hevítünk, majd hozzáadjuk a feldara-

bolt aszalt szilvát, a cukrot és 1 dl pezsgőt. 10-15 percig 

főzzük, majd botmixerrel leturmixoljuk. Egy szűrön át-

passzírozzuk, majd félretesszük a tálalásig. Ha minden-

nel elkészültünk, karikákra vágjuk a pulykát, a krumpli-

pürével és a szilvás szósszal tálaljuk.  



Ne hagyj az irányt hagynom, Istenem, 

De tántorgásomban is töltsd szemem, 

Mert nagy az élet rangja szívemen. 

 

Körül vihar forr, rontás kavarog, 

Esetlen lelkem imbolygó, balog, 

Ám soha sincs, hogy nem jót akarok. 

 

De sok a vonzás, kevés az erő, 

Zavaros a jó, jelen és jövő, 

És hull a lélek, a rossz Ismerő. 

 

Életem, hisz tudod, csupa viszály, 

Megtett s mulasztott dolgok vétke fáj, 

Oh, ítélj igazul s láss, Nagy Király. 

 

Az életem benned feloldozom 

S mi vádol méltán és rogyasztva nyom, 

De mit vallok, igaz a fájdalom. 

 

Oh, nagy csillagok felé törtem én, 

S még maradt a szomj szívem közepén, 

S ha van, mit vágyom, te vágy, tiszta Fény! 

 

Fogadd lelkemből ezt a számadást, 

S hogy forrok magam ellen, tűrve lásd, 

S hagyd hinnem a belső feltámadást. 

 

Hadd érezzem biztató szavaid, 

S hogy gyarlóság, sors bárhogy forgat itt, 

Belsőm igazában megnyughatik. 

 

Hadd mondhassam félve: hogy a világ, 

Ő is hibás velem: s tudja, ki lát, 

Mit fednek rendjében bűnök, hibák. 

 

S én megvallom bűnöm, nagy Irgalom, 

De hogy a rossz az, mi sarkallva nyom 

A jó felé, e vallást nem hagyom. 

 

S hogy ingások közt, lelkem mérlegén 

Tettet a Fő Erénnyel mérek én, 

S bízom, egyszer egyensúlyt érek én. 

 

S hogy sok botlás közt, mélyen, hontalan, 

Billenő szívvel, únos-untalan, 

Egy lesz egyszer kívánt s való magam. 

 

Életem két véglete összeér, 

A lengő szellem és, mi húz, a vér, 

S létem benned, nagy Rend, pihenni tér. 

 

Addig óhajtásom reszket, lebeg, 

S a zavarban nyögve emelkedek. 

Még fognak, ím, a nagy kisértetek. 

 

Még fojt a gőz s a lábam hullva-hull, 

De lelkem, titkon növő vígaszul, 

Nagy Igaz: lassan Hozzád igazul. 

 

S míg gyűr önvád és külső rettenet, 

Érzem növő, nyugtató enyhedet, 

Nagy Megtartó, óvsz, tartasz engemet. 

Fodor József 


