
A 

református 

Megjelenik negyedévente 

XXI. 
évfolyam, 

2022 / 2 



 

 

2 

 

2022 / 2 

Tartalom ● 

 Az ige mellett 
    A békességre igyekezők 

    (Berekméri Csilla)        3. oldal 

 Jegyzet 
    A mi békességünk  (Bustya Sándor) 5. oldal

 Interjú 
    Ha belső békénk van...      6. oldal 

    Akik Istent szeretik       8. oldal 

    A békeszerzés eszköze      10. oldal 

    (Korondi Kinga interjúi)      

 Elmélkedés 
    Ne ringasd el magad! (Visky István) 12. oldal 

Portré 
    Piroska (Eiréne) (Berekméri Melinda) 14. oldal 

 Gyerekoldal         15. oldal 

 Irodalom 
    Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

    (részlet)          16. oldal 

 Keresztrejtvény        18. oldal 

 Receptek          19. oldal 

Döbbenten nézem a kép-

sorokat, és imára kulcsolom 

a kezemet. Szótlanul csorog 

le arcomon a könny, látom, 

ahogy emberek százezrei 

bőröndbe csomagolt életüket 

menekítik, s közben nem 

értem. Nem értem, hogy miért 

van háború. Nem értem, mi 

lehet annak az embernek a 

lelkében, aki háborúzik. Ilyenkor mindig egy huszonva-

lahány éves történet jut eszembe. Még Somosdon voltam 

tanár, mikor – hogy miért, már nem emlékszem – egyik 

kolléganőmmel összevesztünk. A szüneteket ugyanabban 

a kis tanáriban töltöttük, de napokig nem szóltunk egy-

máshoz. Ugyanabban az időben édesapám összeveszett 

az öccsével, s ez annyira bántotta, hogy agyvérzést ka-

pott. Súlyos állapotban feküdt a kórházi ágyon, mi, a 

családja, felváltva ápoltuk. Körülöttünk élet-halál harc 

zajlott, amiben legtöbbször a halál győzött. Akkor szü-

letett meg szívemben az elhatározás, hogy én mindig a 

békesség embere leszek. Semmi sem kárpótolja a harccal, 

háborúskodással okozott veszteségeket. Kibékültem kol-

léganőmmel, azóta minden helyzetben a békességre törek-

szem. De vajon minden ember a békességre „igyekszik”? 

– teszi fel a kérdést Berekméri Csilla igei elmélkedésé-

ben. Isten azt ígéri, az ilyen ember boldog lesz. Bustya 

Sándor jegyzetében arra keresi a választ, hogy miként 

lehetünk boldogok egy zúgolódó, rosszindulatú, ellenséges 

közegben. A jó hír az, hogy vannak emberek, akiknek 

sikerül. Korondi Kinga beszélgetőtársa saját békessége 

megtalálásáról mesél. Ugyancsak Korondi Kinga jegyzi a 

Molnár Helén Tünde sajószentandrási lelkipásztorral és 

Fehér Ferenccel, a kárpátaljai Karitász vezetőjével ké-

szült interjúkat. Visky István lelkipásztor cikkében a 

világ békességének áráról olvashatunk. Ez a lapszá-

munk egy nagyon időszerű témával foglalkozik, de nem 

hiányoznak belőle a megszokott rovatok, irodalmi szösz-

szenetek, versek sem. A nyár jó alkalom a pihenésre. A 

lap olvasása is segítsen bennünket a békességünk megta-

lálásában, megélésében.  

Békesség Istentől!  

•   BORSOS MELINDA 
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● Az ige mellett  

Az Úr Jézus Krisztus itt nem 

olyan emberekről beszél, akik békés 

természetűek, vagy akik szeretik a 

békességet. Azokra utal, akik cselek-

vően lépnek közbe, akik mindent 

megtesznek a békesség megteremté-

séért. Vajon tényleg erre törekszik 

minden ember? Sajnos a mindenna-

pokban nem ezt tapasztaljuk. Az 

ember gyakorlatilag többet tesz 

azért, hogy háborúság legyen, mint 

azért, hogy békességet teremtsen. 

Békességre vágyik, de arra rosszul 

„igyekszik”. Milyen békességről van 

itt szó?   

Először is az önmagunkkal való 

békességről. Tele vagyunk békétlen 

érzésekkel, hangulatokkal, amelyek 

emésztenek, égetnek minket, mint a 

mitológiai Nesszosz inge. Nem tu-

dunk szabadulni tőlük. Ha van is va-

lami békességünk, csak ideig-óráig. 

Ha éppen semmi sem zavarja a bé-

kességünket, akkor is félünk, hogy 

elveszítjük azt. Békében vagy-e  

önmagaddal? „Si vis pacem, pare 

bellum” – mondja a latin közmon-

dás. Ha békét akarsz, csinálj hábo-

rút. Ez igaz a lelki életre nézve is: 

csinálj háborút, de önmagad, az 

óembered ellen. Sokszor tudjuk, 

hogy rosszat követünk el, de még-

sem tudjuk követni a jót. Nagyon is 

ránk illik ilyenkor ez az ige: „A Lé-

lek kész, de a test erőtelen” (Mk 

14,38). Pál apostol ismeri ezt a küz-

delmet, melyet a lélekmezőn két én, 

a külső és a belső ember vív egy-

mással, és amikor a belső ember, a 

krisztusi győz, boldogan teszi meg 

vallomását: „Élek többé már nem 

én, hanem él bennem a Krisz-

tus.” (Gal 2,20). 

Másodszor, az ember és ember 

közötti békétlenséget  nem kell 

„csinálni”, az magától nő, mint a 

gaz. Ismerős számunkra a sok hábo-

rúság testvér és testvér között egy 

ekehajtásnyi föld miatt, háborúság 

szomszéd és szomszéd között egy 

mezsgyén áthajló gyümölcsfaág mi-

att, háborúság ember és ember  

között apró-cseprő okok, ürügyek, 

semmiségek miatt. Háborúság támad 

tűzhely mellett, kis faluban, város-

ban vagy nemzetek között. Imádko-

zás helyett fegyverkezés. A békessé-

gért azonban mást kell tenni: a sze-

retetlenséget szeretettel viszonozni. 

Hogyan? Az ige arra tanít, hogy 

„idejében békülj meg ellenfeleddel, 

amíg úton vagy vele” (Mt 5,24-25). 

A magunk erejéből azonban ez nem 

megy, bármennyire is igyekszünk, 

de Istennel igen, ugyanis minden a 

Vele való békességgel kezdődik. 

Most is a békéltetés igéjét küldi, és 

Krisztusért kér: „béküljetek meg Is-

tennel” (2Kor 5,20). Ez a békesség, 

amiről itt szó van, az, amit Jézus 

Krisztus kínál az övéinek. Ő a 

„békesség Fejedelme” (Ézs 9,6), aki 

békességünkért magára vette bűne-

ink büntetését a kereszten. Azt 

mondja: „Az én békességemet adom 

nektek. Nem úgy adom nektek, mint 

a világ adja” (Jn14,27). Ez az, ami-

ről Reményik Sándor azt írja: lehet, 

hogy valakinek nyugalma nincs, de 

békessége van. A körülményei miatt 

éppen nincs nyugalma, de a békes-

ség akkor is megmarad a szívében. 

Amikor Géházi, Elizeus próféta 

szolgája felteszi a kérdést a sunémita 

asszonynak: „Békességben vagy-e?...” 

(2Kir 4,26), a körülményei megfele-

lőek voltak ennek az asszonynak? 

Dehogy. Az asszony el volt kesered-

ve, mert egyetlen, szeretett gyerme-

ke meghalt. Mégis azt a választ  

olvassuk, hogy: 

Hogy tudta megélni ezt a békessé-

get? Azért tudta, mert az Istentől 

kapott békesség akkor is megmaradt 

benne, amikor a körülménye éppen 

fájdalmas volt, és szívében félelem 

uralkodott. Ezt a furcsa kettősséget 

érezheti és tapasztalhatja meg a hívő 

ember is. Vannak aggodalmai, félel-

mei, mégis Isten békessége uralkod-

hat rajta, mert ezeket Isten elé tudja 

vinni, rá tudja bízni.  

Megbékéltél-e már Istennel, és az 

Ő békessége él-e benned? Akkor is, 

amikor éppen megpróbál, vagy ép-

pen fájdalmat okoz? Elhisszük min-

den fájdalom, megpróbáltatás és 

szenvedés közepette, hogy Isten 

gyermekeiként szeret minket, és bé-

kés velünk a kapcsolata, mert meg-

békélt velünk Krisztusban? Elhisz-

szük, hogy ezt a békességet nem 

veheti el senki az övéitől, mert az 

örökségünkhöz tartozik? Ragaszko-

dunk mi Jézus Krisztushoz úgy, mint 

békességünk egyetlen forrásához? 

Amikor békétlenség van bennünk, 

Őhozzá fordulunk segítségért? Mert, 

aki megbékélt Istennel, az meg tud 

önmagával is békélni. És aki megbé-

kélt Istennel, az a másokkal való 

háborúskodást is igyekszik abba-

hagyni. A mi Atyánk a békéltetés 

szolgálatát bízta ránk, ahogyan Pál 

mondja: „ha lehetséges, amennyire 

rajtatok áll, minden emberrel békes-

ségben éljetek” (Róm 12,18). Azt 

kívánom, hogy Isten Szentlelke adja 

nekünk az Ő békességét, és tegyen 

minket békességre igyekezőkké.  

A békességre igyekezők 
„Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai.” (Mt 5,9) 

Lakos Alfréd: Imádkozó •   BEREKMÉRI CSILLA 
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Az ige mellett ● 

Január 

„Bízd magadat Istenre, és 

légy vele békességben, mert 

jó származik rád ebből.” (Jób 

22,21) 

 

Február 

„Békességben fekszem le, és 

el is alszom, mert egyedül te 

adod meg nekem, Uram, 

hogy biztonságban lak-

jam.” (Zsolt 4,9) 

 

Március 

„Ha lehetséges, amennyire 

rajtatok áll, minden emberrel 

békességben éljetek.” (Róm 

12,18) 

 

Április 

„Nagy a békessége a törvé-

nyedet szeretőknek, és nem 

botlanak el.” (Zsolt 119,165) 

 
Május 

„A reménység Istene pedig 

töltsön be titeket minden 

örömmel és békességgel a 

hitben, hogy bővölködjetek a 

reménységben a Szentlélek 

ereje által.” (Róm 15,13) 

 

Június 

„Útjai gyönyörűséges utak, 

és minden ösvénye békesség. 

Élet fája ez azoknak, akik 

megragadják, és akik erre 

támaszkodnak, boldogok!” 

(Péld 3,17-18) 

Július 

„Mert a test szerinti gondol-

kozás halál, a Lélek szerinti 

gondolkozás pedig élet és 

békesség.” (Róm 8,6) 
 

Augusztus 

„Uram! Te adsz nekünk  

békességet, hisz minden  

dolgunkat te vitted véghez 

értünk.” (Ézs 26,12)  

 

Szeptember 

„Végezetül testvéreim, örül-

jetek, épüljetek, buzdítsátok 

egymást, jussatok egy érte-

lemre, éljetek békességben, 

és a szeretet és békesség Is-

tene lesz veletek.” (2Kor 

13,11) 
 

Október 

„...Menjetek el békességgel. 

Gondja van az Úrnak arra az 

útra, amelyen jártok.” (Bír 

18,6b) 

 

November 

„Az igazság gyümölcsének 

magvát pedig békességben 

vetik el a békességszerzők-

nek.” (Jak 3,18) 

 

December 

„Mert egy gyermek születik 

nekünk, fiú adatik nekünk, 

és az uralom az ő vállán lesz. 

Így nevezik: Csodálatos Ta-

nácsadó, Erős Isten, Örökké-

való Atya, Békesség Fejedel-

me!” (Ézs 9,6) 

 

Ady Endre 

 

Imádság  

   háború után 
 
Uram, háborúból jövök én, 

Mindennek vége, vége: 

Békíts ki Magaddal s magammal, 

Hiszen Te vagy a Béke. 

 

Nézd: tüzes daganat a szívem 

S nincs, mi nyugtot adjon. 

Csókolj egy csókot a szívemre, 

Hogy egy kicsit lohadjon. 

 

Lecsukódtak bús, nagy szemeim 

Számára a világnak, 

Nincs már nekik látnivalójuk, 

Csak Téged, Téged látnak. 

 

Két rohanó lábam egykoron 

Térdig gázolt a vérben 

S most nézd Uram, nincs nekem lábam, 

Csak térdem van, csak térdem. 

 

Nem harcolok és nem csókolok, 

Elszáradt már az ajkam 

S száraz karó a két karom már, 

Uram, nézz végig rajtam. 

 

Uram, láss meg Te is engemet, 

Mindennek vége, vége. 

Békíts ki Magaddal s magammal 

Hiszen Te vagy a Béke. 

A kegyelem  
csillagjegyében 

 

 A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben 

születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem 

csillagjegyében: 
 

 „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom 

nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja.” (Jn 14,27a)  
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● Jegyzet  

A szenttamási kápolna felé veze-

tő utat tizennégy kőoszlop szegélye-

zi, amelyekbe a Megváltó megkínzá-

sát és keresztre feszítését ábrázoló 

képeket építettek be. A jelenetek 

szereplői közt látható egy környeze-

tétől elütő, idegen, rejtélyes személy. 

A gyűlölködő, köpködő csőcselék 

közt tébláboló, ruháján hatalmas sár-

ga virágot viselő szelíd arcú katona 

olyan, mint aki véletlenül került oda. 

Sisakja ferdén áll, korbácsa szinte 

kifordul a kezéből. Alakja köré Gion 

Nándor szőtt regényt, Virágos Kato-

na címmel. Bárgyú tekintettel úgy 

néz az emberekre, mintha nem is 

látná őket. Mint akinek semmi köze 

nincs hozzájuk, mint aki ki akar lép-

ni a képből. A többi szereplő, a vér-

ző homlokú Megváltó, a farizeusok, 

a bámészkodó tömeg egytől egyig 

zaklatott, mindegyik  szenved, egye-

dül a Virágos Katona boldog. Nem 

érzékeli, talán nincs is tudatában, 

hogy mi történik körülötte. 

A regény elbeszélője rendszere-

sen eljár a Kálváriára, naphosszat 

vizsgálja a képeket, próbálja megfej-

teni, hogy hogyan lehetséges bol-

dognak lenni egy zúgolódó, rosszin-

dulatú, ellenséges közegben. Először 

a képeken szereplő tömeg és a saját 

környezetében élők közti hasonló-

ságra figyel fel. Mindannyian bol-

dogtalanok és rosszkedvűek, fárad-

tak, kimerültek, földhözragadt kö-

zönséges emberek. A Virágos Kato-

na nem akarja látni őket, sem a fel-

kavaró eseményeket. Nem akarja, 

hogy köze legyen a történésekhez – 

jön rá a képek szemlélője –, ezért 

valamilyen módon kizárja tudatából 

a külvilágot. Nem vesz tudomást 

róla. Jelen van ugyan, de képzelet-

ben máshol jár.  

Több próbálkozás után a regény 

főhősének is sikerül kilépnie a szá-

mára terhes, nyomasztó környezet-

ből, és elvonulnia ideig-óráig oda, 

ahová a kedve tartja. A módszert 

önszuggesztiónak, autohipnózisnak 

vagy agykontrollnak nevezhetjük. 

Tulajdonképpen anyag, szer nélküli 

tudatmódosítás. Hasonló okok miatt 

tart azonos cél felé az alkoholista és 

a kábítószerfogyasztó is. „Én kerü-

löm a józanságot, Mert keresek egy 

szebb világot, Egy jobbat, hol csen-

des a táj.”  Közel egy évszázada így 

fogalmazta meg Seress Rezső sláger-

szerző az alkoholba menekülést, a 

gond- és fájdalommentes élet utáni 

vágyódást. Pár évtizeddel később 

Adamis Anna szövegével hangzott 

fel, mintegy válaszként, a szoronga-

tott helyzetből való kilépésre, a se-

bek pihentetésére, az önmagunk el-

ringatására szólító dal. „Ha másként 

nem tud védekezni elgyötört agyad, 

Ne gondolj most semmire, csak rin-

gasd el magad!” Az agy manipulálá-

sa,  bódítása, tompítása, a terhelt 

környezetből való képzeletbeli kilé-

pés lenne az út a békességhez? El-

menni onnan, ahol a ronda dolgok 

történnek, kilépni abból a képből, 

ahol a Megváltót korbácsolják, – ez 

lenne a követendő példa?  

A Békesség Fejedelme nem azt 

kérte az Atyától, hogy emeljen ki 

minket a  világból, hanem hogy véd-

jen és őrizzen meg benne. Nem kell 

elszöknünk a valóság elől, azért, 

hogy zaklatott lelkünk megnyugod-

jon, békét találjon. Ő megígérte, 

hogy békességet ad nekünk, nem 

akármilyent, és nem úgy, ahogy a 

világ adja.  Az Isten békessége meg-

halad minden értelmet, mélyebb 

minden tudásnál, magasabb minden 

intelligenciánál. Nem az értelemben, 

hanem a lélekben lakozik.  Jézus 

ajándéka, a Szentlélek gyümölcse, 

akárcsak a szeretet, öröm, jóság, hű-

ség, szelídség vagy mértékletesség. 

A világ által kínált békesség befelé 

forduló, öncélú és terméketlen. Isten 

békessége cselekvésre indít, késszé 

tesz arra, hogy helyt álljunk, terheket 

hordozzunk, és a ránk bízott felada-

tokat vállaljuk. Arra ösztönöz, hogy 

amennyire rajtunk áll, minden em-

berrel békességben éljünk.  

A mi békességünk 

•   BUSTYA  SÁNDOR 

Berkovits Anna: Ábrándozó 
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Interjú ● 

Csáky Páter Gyöngyivel azért 

találkoztam, hogy elmondja nekem, 

miképpen lehet a kisebb konfliktuso-

kat legyőzni, és hogy tippeket kap-

jak, amelyeket majd továbbadhatok 

az olvasóknak. Ő maga készült is 

megfelelő igékkel, de végül úgy 

gondoltam, ha az életét, annak egy 

részét elmesélem, az is elegendő lesz 

tanulságnak. Az élete amúgy is beil-

lene akár egy regénybe is. 

 Hét hónapos volt, amikor csa-

ládjának el kellett hagynia Palotail-

vát. A Maros felső folyásánál levő 

szűk völgy hadszíntérré vált, és emi-

att kitelepítették a civil lakosságot. 

A család ekkor Budapestre került, a 

budai várban egy svéd védettségű 

házban kaptak szállást. A háborút 

követően két bőrönddel indultak ha-

za, de ebből az egyiket, amelyikben 

az értékek voltak, útközben ellopták, 

és csak a másik maradt meg, az ak-

kor egyéves gyerek pelenkáival. Pa-

lotailvai javaikból sem maradt sem-

mi, csak egy Biblia és a templom 

értékei, klenódiumai, amelyek az 

édesanyja kistáskájában voltak. Ez-

zel kezdték el az új életüket, gyakor-

latilag a nulláról. A család azonban 

éppen úgy fogadta ezt, ahogyan kel-

lett, mint egy jelt, arra vonatkozóan, 

hogy mi az igazán fontos. 

A neheze azonban még csak ez-

után következett, a szülők ellen jog-

talan per indult, amelynek következ-

tében mindketten börtönbe kerültek. 

 

– Így váltam nyolcévesen bör-

tönárvává, ami nagyon hamar meg-

tanított arra, hogy nekem mennyei 

atyám van. Egy hetvenéves néni vi-

gyázott rám, aki a fizikai szükségle-

teimet ellátta, ennem adott és gondo-

mat viselte. Ugyanakkor volt egy 

házaspár, aki a szellemi nevelésem-

ben segített. Emellett, ahogy az  

abban a korban természetes volt, 

rengetegen segítettek, akiknek a  

nevét sem tudtuk. Az árvaság leg-

meghatározóbb élménye a mennyei 

atyával való szoros kapcsolat volt.  

A társadalmi együttélésből fakadóan 

jönnek a bajok, rendszerint váratla-

nul, de ilyenkor úgy találjuk meg a 

Ha belső békénk van...  

Tíz kilométerre lakik a határtól, de ennek ellenére reggelenként ott van a határátkelőnél, és önkéntesnek je-

lentkezik. Ha kell, fordít, mivel kiválóan beszéli az ukrán nyelvet, ha kell, ellátja a kisebb ápolói teendőket. Ha 

kell, elsimítja a nézeteltéréseket,  megnyugtatja az aggodalmaskodókat, átöleli azt, akinek erre szüksége van. 

Meghallgatja a panaszokat, együtt imádkozik az imádkozókkal, együtt reménykedik a reménykedőkkel, együtt 

sír a sírókkal. 

A maga hatvan évével olyan, mint mindenki édesanyja, nagymamája, dadája, ápolója, barátja, testvére. Se-

gíti a menekülteket, de ha erre éppen nincs szükség, akkor a határőrökre és a többi önkéntesre is futja a figyel-

méből. Mosolyából, erejéből mindenkinek jut. Lenyűgöző, hogy ő maga sosem szorul segítségre: megoldja a 

felmerülő gondokat. 

Esténként kijelentkezik. Az önkénteseket koordináló központba megy, ahol elnézést kér, hogy már mennie 

kell, de a kilencvenéves édesanyjára is vigyáznia kell.  

– Ne haragudjanak, de most el kell mennem, nem tudok tovább maradni. Este ott kell lennem édesanyám 

mellett. Napközben el tud lenni egyedül, de estére segítségre van szüksége. Sajnálom, de nem maradhatok to-

vább – mondja ilyenkor. 

Minden alkalommal hangsúlyozza, hogy ha bármi fontos adódik, elérhető telefonon. Majd talál valamilyen 

megoldást beteg édesanyja gondozására is. 

Többször is megkérdezték tőle, hogy csinálja, hogy napi tíz-tizenkét óra után is ilyen életerős, hogy nem 

fárad el. Csak mosolyog: „Ilyen időkben nincs idő a fáradtságra”. Aztán még egy igazi mosoly, egy ölelés, és 

indul haza, hogy másnap megújultan térhessen vissza. Reggel pedig mintha éves szabadságáról tért volna visz-

sza, ismét megnyugtató mosollyal jelentkezik, hogy bizonyítsa, az életet nehéz időkben is széppé lehet tenni, 

mert az élet szép. 

La vita è bella 

– k2 – 
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békességünket, ha a mennyei atyába 

kapaszkodunk.  

 

 A 37. zsoltár a család egyik jel-

mondata is lehetne: „Hagyjad az Úr-

ra utadat, és bízzál benne, majd ő 

teljesíti. Felhozza igazságodat, mint 

a világosságot, és jogodat, miként a 

delet.” 

Ez segített amikor a börtönből 

való szabadulást követően úgy tűnt, 

hogy a családnak semmihez nincs 

joga. Például az édesapát kirakták a 

munkahelyéről, a testvérét pedig az 

egyetemről. Ezzel párhuzamosan 

viszont az isteni kegyelem is műkö-

dött, és a sok akadály végül csak 

alkalom volt arra, hogy az Úr kisebb 

csodái végbemehessenek. 

Ami a családi élet békességét 

illeti, Páter Gyöngyi hiszi, hogy a 

példát édesanyja „eléélte”. Például a 

közös ingatlanban lakó szomszédok-

kal óhatatlanul felmerülő nézetelté-

réseket igen eredeti módon oldotta 

meg:  

 

– Tudta, hogy a szomszéd nagyon 

szereti a fánkot, ezért mielőtt a ha-

rag elmélyült és állandósult volna, 

sütött egy nagy tállal, és átvitte ne-

kik. Más helyzetekben pedig még 

akkor is ő kért bocsánatot, ha nem 

miatta keletkezett békétlenség.  

 

Később, élete során, sikeresen 

tudta alkalmazni az otthon látottakat. 

Munkahelyén rájött, hogy azért van 

békétlenség, mert a műhelyvezető 

félt. Amikor biztosította, hogy nem 

kell félnie, mert a beosztottjai nem 

fogják áthágni a szabályokat, meg-

nyugodott.  

 

– De ehhez fel kellett ismernem, 

hogy a másikban nincs békesség, és 

ezt nekem kell megadnom neki. Ez 

sem könnyű mindig, mint ahogy ma-

gunkban sem könnyű megteremteni a 

békességet. Van, hogy napokig tartó 

imádság után rázódnak  helyre a 

dolgok.  

 

A békességért mindig meg kell 

harcolnunk a magunk harcát. Páter 

Gyöngyi azonban tudja, hogy jutal-

munk nem marad el.  

Élete egy adott időszakában, friss 

nagymamaként, de még édesanyját 

gondozva, négy generáció is élt egy 

lakásban, ami számos olyan helyze-

tet hozott, amely könnyen vitához 

vezetett. Az akkor már idős édesany-

ja, részben még mindig családfőként, 

részben pedig már – érzelmeit te-

kintve – gyerekként viselkedett, fo-

lyamatosan megsértődött, és nehézzé 

tette a család életét.  

– Csak utólag vált világossá a 

számomra, hogy tulajdonképpen at-

tól félt, hogy egyedül lesz, amikor 

meg kell halnia, de akkor még nem 

tudtam, és valósággal pokollá tette 

az életünket. Aztán egyszer, amikor 

már nem bírtam tovább, akkor éle-

temben először Jézushoz imádkoz-

tam. Addig ugyanis hiába hallottam 

prédikációban, hogy ő a szabadulás, 

addig csak mennyei atyám volt. Ak-

kor azonban letettem az Úr elé, hogy 

nem tudok olyanná válni, amilyenné 

szeretnék, hogy nap mint nap elbu-

kok ebben a harcban, és már nem 

tudom szeretni se az édesanyámat. 

Akkor olyan békességbe, olyan cso-

dálatos térbe helyezett, amit szavak-

kal el sem tudok mondani. Azt is 

gondoltam, hogy majd másnap látni 

fogom, hogy rendbe jönnek a dolgok, 

mint mindig, de nem ez történt, ha-

nem azt a gondolatot adta, hogy 

most menj oda hozzá. Ilyenkor az 

embernek nincsenek kétségei: men-

nie kell. Amíg a szobája felé igyekez-

tem, addig egy könyvélményemet is 

eszembe juttatta, arról, hogy az álla-

tok miként gondozzák a kicsinyeiket. 

Azt olvastam, hogy a kisállatok teljes 

erőbedobással küzdenek, és nem 

spórolhatnak, ha meg akarják kapni 

azt a szeretetet, amire szükségük 

van. Akkor értettem meg édesanyám-

nak a panaszát, hogy bár lelkiisme-

retesen gondozom, nem szeretem őt. 

Ez indított arra, hogy a karomba 

vegyem idős édesanyámat, mintha 

csak egy baba lenne, és gügyögjek 

neki, és ettől megnyugodott. Később 

olvastam erről, hogy idős korban 

előállhat ilyen állapot.  Boldog va-

gyok, hogy  nekem az Úr Jézus taní-

totta meg.  

 

Élete során pedig nem az volt a 

legnehezebb küzdelem, hogy békes-

séget szerezzen, hanem hogy harcol-

jon a saját békességéért. A többie-

kért pedig – mint mondja – nem so-

kat tehet... Legfeljebb imádkozik. Ez 

a belső békesség azonban, ha ő maga 

nem is mindig tudja, a környezetére 

is hat. Talán elég, ha ennyit tanulunk 

tőle.  

● Interjú 

Kádár Béla: Család 

•   KORONDI KINGA 
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Fehér Ferenc a Kárpátaljai Me-

gyei Szent Márton Karitász Jóté-

konysági Alapítvány vezetője, aki a 

háború kezdetétől azon dolgozik, 

hogy megkönnyítse az ott élők éle-

tét. Mint mondja, olyan sokk volt 

számukra a háború, hogy nem iga-

zán tudták, hogy mit tehetnének. Ez 

egy olyan helyzet, amire nem lehe-

tett felkészülni. Sem az idősek má-

sodik világháborús tapasztalatai, 

sem a saját eddigi élettapasztalataik 

nem készítették fel őket a háborúra. 

Kérdéseimre válaszolva elmondta: 

egyszerűen nem tudták kezelni a 

kialakult helyzetet, teljesen bizony-

talanok voltak, például abban, hogy 

kell-e még vinni a gyerekeket iskolá-

ba, óvodába, kell-e menni munkába 

vagy sem. 

A háború hírére Kárpátalján két 

stratégiát választottak az emberek: 

egyrészt megpróbáltak beszerezni 

javakat, például üzemanyagot 

(végtelen sorok alakultak ki a ben-

zinkutaknál, és ez azóta sem válto-

zott), másrészt a hadköteles korú 

férfiak egy része elmenekült. Ez azt 

is jelentette, hogy mindjárt a háború 

kitörésének másnapján a helyi 

Caritasnak elsősorban azzal kellett 

szembenéznie, hogy négy főmunka-

társsal kevesebbre számíthat. Sze-

rencsére sokan jelentkeztek önkén-

tesnek, és a megszokottnál jóval 

több munkát is sikerült elvégezniük. 

Így megalakulhatott a válságstáb, és 

tudták állni a sarat. 

 

– Mennyivel több a munka?  

– Korábban évente 3-4 nagy ka-

mionnyi segélyt, illetve néhány  

kisebb szállítmányt kaptunk. A ma-

ximum 12 volt, amire emlékszem, 

egy év alatt. Most pedig, a háború 

kitörése óta, már több mint 130 szál-

lítmányt kaptunk. Érthető, hogy ez 

teljesen más munkaszervezést igé-

nyel. Mindjárt az első napokban fel-

mértük mindazokat a helyeket, ame-

lyek raktárrá alakíthatók, illetve 

mindazokat a helyeket, amelyek 

szálláshelyként működhetnek: üres 

plébániák, nyári táborhelyek stb. 

Mintegy 1200 helyet tudtunk előké-

szíteni, és akik érkeznek, azokat ide 

tudjuk elszállásolni. Ami a raktáro-

kat illeti, csak hogy érzékeltessem, 

hogy mennyire újszerű ez a helyzet, 

azt fontolgattuk, hogy fegyveres őri-

zet kell majd ezek mellé, de egyelőre 

szerencsére csak az ország keleti 

részében van szükség erre. Bár itt  

bőven vannak hiánycikkek, de azért  

– különösen a keleti országrészhez 

képest – sok minden megkapható a 

boltokban. 

 

– Mennyire kell tartania attól, 

hogy besorozzák? 

– Meg kell mondanom, hogy tar-

tottam tőle, sok ismerősömet beso-

rozták. Nekünk úgy tűnik, hogy  

főleg Kárpátaljáról viszik el a had-

köteles férfiakat. Persze ilyenkor a 

lakosság megpróbál alkalmazkodni a 

kihívásokhoz. Például van olyan 

internetes csoport, ahol valós időben 

jelzik, hogy éppen hol állítgatják a 

járókelőket, autósokat. Sok ismerő-

söm bújkál, és igyekszik elkerülni 

ezeket a helyeket, hiszen itt minden-

kinek a kezébe adják a behívót,  

természetesen kivételt képeznek az 

idősek, rokkantak. A felmentettek 

közé tartoznak a három gyereket 

nevelők is,  illetve én is beleesem, 

mivel két örökbefogadott gyerekünk 

van. A szabályozás bizonytalanságát 

mutatja azonban, hogy például a 

múlt héten a határon nem engedtek 

át, mint ahogyan a többi hadköteles 

férfit sem. Ehhez kapcsolódóan szá-

mos történetet ismerünk, közvetlen 

közeli ismerőseinket is vitték már el 

a hadszíntérre. Noha a besorozáskor 

azt mondják, hogy eleinte nem vetik 

be a harcokba, végül sokan rövid 

időn belül az első vonalban, a harcok 

közepén találják magukat. Olyanok-

kal is beszéltem, akiket leszereltek, 

de félő, hogy ép elmével nem fogják 

tudni feldolgozni mindazt, ami velük 

történt. 

 

– Miben áll a munkájuk? 

– Ellátjuk mindazokat, akik a 

frontvonalból civilként menekülnek 

el, és súlyos traumákat hordoznak. 

Csak hogy egy példát mondjak erre 

is, egy nő érkezett az egyik szállás-

helyünkre Kijevből, ahol banktiszt-

viselő volt, de a mellettük levő  

épületet bombatalálat érte. Ekkor 

határozta el, hogy nem marad tovább 

ott. Édesanyjával és kislányával ér-

keztek meg. Édesanyja a sokk hatá-

sára, amint megérkeztek, ágynak 

esett, és azóta nem gyógyult fel, kis-

lánya pedig azóta nem beszélt. Most 

ceruzákat adtunk neki, hogy leg-

alább a rajzolás által tudjon megsza-

badulni attól a tehertől, amit hordoz. 

Aztán eltelt egy hét, és csak azután 

kezdett el sírni... A munkánk egy 

része ezeknek az embereknek az 

ellátása. Másfelől pedig a szállítmá-

nyok egy részét átcsoportosítva  

továbbküldjük oda, ahol éppen szük-

ség van rá. Az életünk nem olyan, 

mint korábban, nemigen tudunk 

hosszú távra tervezni. Nem ritkán 

Akik Istent szeretik 
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● Interjú 

történik meg, hogy telefonál valaki, 

most legutóbb egy ortodox pap Cser-

nyihivből, csak annyit mondott, 

hogy nincs áram, a telefonja meg 

merül le, mintegy félszázan húzód-

nak meg a templom pincéjében, már 

egy hónapja ott vannak, és nincs 

ennivalójuk. Elmondta a címet, és 

segítséget kért. Mi pedig megrak-

tunk egy kamiont élelemmel, illetve 

a legszükségesebbekkel, és elindítot-

tuk a mintegy ezer kilométerre levő 

címre. És milyen a gondviselés? Van 

nekünk egy évek óta  használt üzem-

anyagkártyánk, erre töltöttünk fel 

pénzt és tankoltunk. Most pedig ez a 

kártya aranyat ér. Ezzel tudjuk bizto-

sítani, hogy a kamionjaink átszeljék 

az országot, hiszen sok helyen tíz 

kilométernél is hosszabbak a benzin-

sorok, ráadásul a lakosság csak ma-

ximum öt-tíz liter üzemanyagot  

vásárolhat egy alkalommal. Az min-

den rakománynál külön kihívás, 

hogy elérjenek a célállomásra,  

hiszen nemcsak hidakat és utakat 

robbantottak fel, hanem sok helyen 

aknaveszély is van.  Előfordult, 

hogy ezt elkerülendő, a kollégám 

mintegy száz kilométert az erdei 

utakon tett meg, az autó beragadt a 

sárba,  onnan a katonák segítségével 

tolták ki. 

 

– Mennyire követi a híreket, mi-

lyen hírforrásokra támaszkodik? 

– Azt vettem észre, hogy akik 

nagyon sokat figyelik a híreket, azok 

általában rosszabbul viselik a hely-

zetet, talán azért is, mert a hírforrá-

sok többsége álhíreket terjeszt. Úgy-

hogy igyekszem naponta egyszer 

átnézni, hogy éppen mi történt, ha 

valami nagyon fontos van, az úgyis 

kiderül, egyébként meg inkább a 

munkámra koncentrálok. Egyik 

munkatársam, aki Kijevben élt – 

magyar fiú, aki egy orosz lányt vett 

el –, a háború első napján feleségé-

vel együtt elmenekült, és Budapest-

ről hívták az Oroszországban maradt 

szülőket, akik még a saját lányuknak 

sem hitték el, hogy menekülniük 

kellett, hiszen a moszkvai híradások 

alapján ez nem volt indokolt. 

 

– Kétségtelen, hogy nagyon 

megviseli Önöket a megsokszoro-

zódott munka és a bizonytalanság. 

Miként óvja lelki épségét? Miből 

töltekezik? 

– Amikor egy-egy segélyhívás 

beérkezik, akkor tudom, hogy mind-

az az étel, amit becsomagolunk, az 

nagy segítség azoknak az emberek-

nek. Ebből töltekezem. Nem kell 

nagy dolgokra gondolni, az is feltölt, 

ha sikerül a munka után a gyerekek-

kel valamennyi időt a szabadban 

tölteni, biciklizni vagy egyszerűen 

csak együtt lenni. Sajnos erre nem 

mindig kerülhet sor, mert túl későn 

érek haza. Korábban volt egy  meg-

szokott rendje az életünknek, amely-

ben a késő délutánokat a gyerekekkel 

töltöttem, ezt most is igyekszem be-

tartani, ha tehetem. Elhatároztam, 

hogy nem járok  autóval, hanem 

gyalogolok. Az erre szánt idő nem 

csak az egészségemnek tett jót,  

hanem a lelkemnek is, mert mire 

hazaértem, letettem az irodai gondja-

imat. Ez egyre ritkábban sikerül 

mostanában, ráadásul állandóan csö-

rög a telefonom, de hát ez egy hábo-

rús helyzet, alkalmazkodnunk kell 

hozzá.  

Ami a munkatársaimat illeti, 

igyekszünk több lelki napot tartani 

számukra, és ez engem is feltölt. 

Néha saját forrásainkat használjuk 

fel, máskor különböző meghívottja-

ink vannak, és ezek mindig igazi 

megnyugvást hoznak. Nemrégiben 

Roska Péter atya tartott háromnapos 

lelkigyakorlatot mindazoknak a 

munkatársaknak, akiket a háború 

okozta félelem, aggódás és kimerült-

ség kezdi hatalmába keríteni. A Ró-

maiakhoz írt levél alapján beszélt 

arról, hogy azoknak, akik Istent sze-

retik, minden a javukra válik. 

A háború előtt a Caritas munka-

társai heti egy órát pingpongoztak, 

de ez az elmúlt időszakban kimaradt. 

Apróságnak tűnik, de nagy ered-

ménynek tartom, hogy most újból 

eljutottunk oda, hogy tudunk hetente 

egy órányit pingpongozni. Hiszem, 

hogy sokat segít. 

 

– Miként és mivel segíthetünk 

Erdélyből? 

– Eleinte sok segélyt kaptunk, de 

ahogy az újdonság varázsa lejárt, a 

lelkesedés is csökkent, a segítség is 

kevesebb lett. Pedig itt hosszú távú 

segítségre van szükség, hiszen ha ma 

véget is érne a háború, az újraépítés 

sok időt fog igénybe venni. Most 

például naponta mintegy száz-száz-

húsz személy jön naponta, akiknek 

adunk egy-egy szatyor élelmiszert, 

és igyekszünk úgy megszervezni, 

hogy mindenkinek jusson. Elsősor-

ban tehát élelmiszerre van szükség, 

de azt javaslom, hogy forduljanak a 

helyi Caritashoz, és ott kérdezzék 

meg, hogy mivel tudnak segíteni, 

hiszen ők azok, akik meg tudják szer-

vezni a szállítmányok idejuttatását. 

•   KORONDI KINGA 
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– A békétlenség – akár el-

ismerjük, akár nem – minden kö-

zösségben jelen van. Szerelemben, 

házasságban felmerülő nehézségek, 

családi viták, szomszédok közti 

nézeteltérések, munkaügyek vagy 

egyéb problémák Erdély bármely 

közösségében előfordulnak, és min-

den egyes esetre külön megoldást 

kell találni. Így van ez a szórvány-

ban is? 

– Igen, a problémák mindenhol 

hasonlóak. Például alkoholizmus 

mindenhol van, és  a családot is érin-

ti mindig. Nehéz jó megoldást találni 

erre. Van, amikor kikérik a vélemé-

nyemet, és ha tudok, segítek. Ebben 

a tekintetben az igének a vezetésére 

bízom magamat. Isten az ő Szentlel-

kével vezet, hogy a békét közvetíteni 

tudjam. Akkor is, ha végleges megol-

dást nem tudok  felkínálni, azt szeret-

ném, hogy a békesség tartós legyen, 

és erőt tudjanak meríteni belőle. 

 

– Mennyire gyakori, hogy az 

emberek felismerik, hogy ők ma-

guk már nem képesek megbirkóz-

ni valamelyik problémával? Elég 

érettek ahhoz, hogy külső segítsé- 

gért forduljanak?  

– Hála Istennek, nincs nagyon 

sok alkoholista a gyülekezeteinkben. 

Amikor idekerültem, akkor nagyon 

sok munka volt, hiszen korábban egy 

évtizedig nem volt itt lelkész. Tehát 

sok tennivaló, nagyon sok közös 

alkalom volt. A közmunkákon még 

azt hittem, hogy felnőtt embereknek 

nem szükséges korlátozni az alko-

holfogyasztást. A többség tudta a 

mértéket, de mindig akadt egy-kettő, 

aki sajnos nem. Mentségemre, még 

igen fiatal lelkész voltam. Így aztán 

saját káromon tanultam meg, hogy 

nekem kell felügyelnem az alkohol-

fogyasztást is. Amint ez világossá 

vált számomra, jeleztem, hogy nem 

vagyok partner abban, hogy a csa-

ládjaikkal emiatt konfliktusba kerül-

jenek. Akkor elmondtam, hogy a 

presbitériumnak olyan tartása kell 

legyen, amely példamutató. Úgy 

vettem észre, hogy megértették, 

hogy jót akarok, és ez jó hatással 

volt rájuk. A későbbi gyülekezeti 

alkalmainkon már igyekeztek tartani 

a mértéket. 

 
– Ez a konfliktusmegoldás ha-

tással volt a kapcsolat kialakításá-

ban és a bizalom kiépítésében? 

– Természetesen. Meg kell mutat-

nunk, hogy elöljárókként mi a fel-

adatunk, mert közösen képviseljük 

az egyházat: a lelkipásztor, a gond-

nok és a presbiterek. 

 

– Ráérzett vagy tudatosan dön-

tött úgy, hogy az egyetlen járható 

út az, ha világosan és precízen 

megvonjuk a határokat? 

– Az egyetemi évek után minden-

ki beleesik a mélyvízbe, és használ-

nia kell mindazt a tudást, amelyet 

élete során felhalmozott. Ezenfelül 

számomra nagyon fontos, hogy a 

Lélek vezessen. 

 

– Konfliktushelyzetben nehéz 

olyan kompromisszumot találni, 

hogy mindkét fél maradéktalanul 

elégedett legyen... 

– Bármilyen helyzetben vállalnom 

kell azt is, ha valaki megsértődik, mert 

az igazságot ki kell mondani. Lelkész-

ként különösen  kell figyelnem erre. 

Szeretettel, jóindulattal, jóérzéssel 

kell cselekednem, és akkor később 

mindenki belátja, hogy ez volt az 

egyetlen járható út. Nem is tapasztal-

tam, hogy valaki hosszú ideig hara-

gudott volna rám emiatt. 

 

– Mennyire tartja fontosnak, 

hogy a prédikációkban az éppen 

zajló konfliktusok feloldására ki-

térjen? 

– Természetesen igyekszem, 

hogy az igén keresztül is megmutas-

sam a járható utat. Van olyan, hogy 

nem szólnak a gondokról, akár azért, 

mert úgy gondolják, hogy egyedül 

meg tudják oldani, akár azért, mert 

szégyellik és titkolják, takargatják 

azt. Nagyon gyakran találkozom az-

zal, hogy igyekeznek elfedni a ne-

hézségeket, noha többnyire már van, 

aki tud róla, különösen egy ilyen kis 

közösségben. Fontos, hogy mindenki 

megtudja, hogy van megoldás, és 

nem szégyen segítségért folyamodni. 

Fontos, hogy tudatában legyenek, 

hogy ha a nehézséget nem is hozzák 

elém, de legalább az Úr elé nyugod-

A békeszerzés eszköze 
Molnár Helén Tünde a dési egyházmegyében, három kis szórványközösségben szolgál: Sajószentandráson, 
Sajóudvarhelyen és Magyarberétén. Itt értelemszerűen a legnagyobb kihívás a szórványhelyzetben levő kiskö-
zösségek megtartása. Külön küzdelem, hogy az egyháztagokban a magyar identitást erősítse, és meggyőzze őket  
arról, hogy magyarnak lenni még mindig érdemes. A három falu életében való részvétel azt is jelenti, hogy kü-
lönböző közösségekre van rálátása. Feladata, hogy a békességért munkálkodjon ezekben a közösségekben. 

Fotó: Vargosz, reformatus.hu 
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tan elvihetik és letehetik. Ki kell 

tudni mondani, mert amíg a szőnyeg 

alá söpörjük, addig csak gyűlnek a 

bajok.  

Pünkösd ünnepére készülve soká-

ig gondolkoztam, hogy milyen igét 

válasszak, miből értik meg az embe-

rek, hogy nagyon nagy szükségünk 

van a Szentlélekre. Hiszem, hogy  a 

Lélek megszólítja és formálja a gyü-

lekezetet a prédikáción keresztül. 

Arra pedig nagy szükség van, hogy 

az Ige belülről megérintsen minket, 

mert a lelki életünket egyre inkább 

elhanyagoljuk, egyre inkább a testi 

dolgokra figyelünk. Ez végül kimerí-

ti az erőforrásainkat. Töltekezni pe-

dig csak Isten igéjéből tudunk, ezért 

nem hanyagolhatjuk el. 

 

– Az ige hirdetésében igen nagy 

a lelkész felelőssége. Miben segít-

heti a közösség a lelkészt? 

– Elsősorban imával tudnak segí-

teni, illetve azzal, ha imakéréssel 

hozzám fordulnak. Ők jobban tud-

ják, hogy mire van szükségük. Lel-

készként nem foglalkozha-

tok pletykákkal, így ők 

azok, akik meg tudják mon-

dani, hogy ha bajban van-

nak. Erre pedig jó példáink 

vannak. Amikor hozzám 

fordulnak, mindig hálás va-

gyok, ugyanakkor ők is 

érezhetik, hogy nincsenek 

egyedül a gondjaikkal, be-

tegségeikkel, nehézségeik-

kel, mert ott állunk mögöt-

tük. Ráadásul ez a közössé-

get is formálja, hiszen meg-

tapasztalhatják az egymás 

iránti szeretetet, a békessé-

get, az erőt, az egymásra 

való odafigyelést, és nem 

utolsósorban az ima erejét. 

Jó példa erre, annak a kis-

lánynak az esete, aki  egy  

egyszerű hűlést követően 

nagyon súlyos beteg lett.  

Az a veszély fenyegette, 

hogy elveszíti az egyik sze-

mét. A közösség egy hóna-

pig imádkozott érte, hogy 

meggyógyuljon. Hála Isten-

nek ez megtörtént, és épp 

most szeptemberben fogom 

férjhez adni. Rendszeresen érezzük 

az ima erejét. Ilyen helyzetekben 

persze könnyű mindenkinek ugyan-

azért imádkozni, de akkor is jó meg-

oldást kell találni, amikor például a 

házastársak veszekednek. Egyszer 

egy ilyen vitába csöppentem, és még 

arra is gondoltam, hogy az én testi 

épségem is veszélybe kerülhet, en-

nek ellenére tudtam, hogy közbe kell 

lépnem. Akkor azt mondtam nekik: 

„Maguk fáradtak, rengeteget dolgoz-

nak, és nem tudnak figyelni egymás-

ra. Jó lenne egy kicsit elcsendesedni, 

és a munka is jobban menne.” Nem 

is kellett ennél több, hiszen minden-

ki a jót akarja. Rá kell világítani  

arra, hogy ha konfliktus van, nem 

tudnak előre menni, de amint egy 

kicsit megállnak, megszusszannak, 

már más színben látják a világot. 

 
– A lelkész is kerülhet ilyen 

helyzetbe. Ha sokat dolgozik, sok a 

megoldandó feladat, egyszer csak 

elfárad, kimerül. Miből tud tölte-

kezni? 

– Nagyon szeretek olvasni. Min-

den nap olvasom Isten igéjét, és ez 

az erőforrásom. Például, amíg tartott 

a járvány, addig a közösségi oldalak-

ra minden reggel feltettem egy igét. 

Azt, hogy ez mennyire szükséges 

volt, az is mutatja, hogy volt olyan, 

hogy harmincezren is elolvasták. Ez 

megkövetelte a következetességet is, 

és ez nehéz volt. Amikor belefárad-

tam, akkor nem a számokból merí-

tettem erőt, hanem a visszajelzések-

ből. Ebből sokszor tudtam töltekez-

ni, tanultam is belőle. Újra kellett 

gondolnom, hogy mi az én felada-

tom, hogy miképpen tudnám a saját 

közösségeimet, de akár idegeneket 

is, Isten megismerésére vezetni. 

Hogy megtudják, hogy mennyire jó, 

hogy van nekünk egy Jézusunk, aki 

az ő békességét hagyta nekünk. Nem 

azt a békességet, amit a világ adhat, 

ez más. Erre van is egy történetem. 

 Egyszer egy Alzheimer-kóros 

beteghez hívtak. Hozzátartozói pa-

naszolták, hogy mennyire kifárasztja 

őket a beteg, aki már nemigen ismer-

te fel a legközelebbi roko-

nait sem. Amikor azonban 

bementem úrvacsorát adni, 

engem felismert,  azt mond-

ta: „maga a tiszteletes”. A 

teljes liturgiát el tudta mon-

dani.  Érdekes volt, ahogy 

megmutatkozott, hogy a jó 

pásztornak hallja a hangját  

a nyája, és felismeri, amikor 

nevén szólítja. Miután ma-

gához vette az úrvacsorát, 

hosszú órákig aludt nyugod-

tan. Így váratlanul lehetősé-

ge lett a családjának is meg-

pihenni. Ebben az úrvacso-

rának a béketeremtő erejét 

tapasztaltuk meg. Ez egy 

csoda volt mindannyiunk 

számára.  

 Hálásnak kell lennünk 

azért, hogy ezeket is megta-

pasztaltuk, és átélhettük, 

hogy Isten milyen hatalmas. 

Örülhetünk, hogy ebben a 

munkában mi is eszközeivé 

válhatunk.  

•   KORONDI KINGA 

  
 Sík  Sándor 
 

    119. zsoltár 
 
 

Az Úrhoz kiáltottam szükségemben. 

és meghallgatott engemet. 

Csalárd ajaktól, álnok nyelvtől 

mentsd meg Uram, a lelkemet! 

 

Mit ád az Úr s mit ád majd ráadásul, 

te álnok nyelv, neked? 

Harcosok éles nyilait 

és boróka-parázstüzet. 

 

Jaj énnékem: Mosochban kell lakoznom, 

Cédár sátraiban kell sátoroznom! 

Már túl soká lakozott lelkem itt, 

azok közt, kik a békét gyűlölik. 

Míg az én beszédem békesség, 

ők már a hadat el is kezdték. 
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Rettenetes ára van a döglött hal 

békességének: le kell mondania  

önmagáról, és át kell adnia magát a 

dolgok és események sodrásának. 

Csábító ajánlat, nem csoda, hogy 

sokan vágyakoznak erre az állapotra. 

A konfliktusmentes élet, a szembe 

helyezkedések kínos elkerülése, a 

békesség nevében bárminek az elfo-

gadása oda vezet, hogy bár lesz bé-

kességem, de önmagammal fizetek 

ezért!  

Nem újkeletű dolog ez. Az ókor-

ban a perzsa Cyrus király volt az 

első, aki olyan birodalmat szeretett 

volna építeni, ahol mindenki boldog 

– vagy legalábbis békességben él.  A 

római birodalom is meghirdette a 

birodalom népeinek békességét, a 

Pax Romanát, és azóta is – hatalmas 

veszteségek, szenvedé-

sek, tragédiák és sok 

 

áldozat árán – a legna-

gyobb békességre töre-

kednek a birodalmak és 

államszövetségek.  

A bennünket körül-

vevő modern világ se 

gondolja ezt máskép-

pen. A békességre töre-

kedés soha nem látott 

méreteket öltött a vi-

lágban: mindent lehet, 

minden meg van en-

gedve azért, hogy min-

denki békességben  

legyen. Eddig érinthe-

tetlennek tűnő határok 

mosódnak el, szilárd-

nak hitt értékek tűnnek 

el szinte egyik pillanat-

ról a másikra. A bűn 

majdhogynem tiltott 

fogalom, csak másság 

van, és ennek az elfo-

gadása: ne bántsunk  

senkit. Nagyon nagy 

békesség kellene tehát legyen a vi-

lágban. Viszont nincs. Rettenetes 

szorongás, tanácstalanság és sodró-

dás van helyette. Ennek pedig jó oka 

van. 

 

Pax mundi – a világ békessége 

 

A világ békességének ára van. 

Az ember a lelkével, önmagával kell 

fizessen érte, a feltétlen engedelmes-

séggel, a sorba való beállással. 

Olyan békesség ez, ahol nem szabad 

– és lassan nem is lehet… – kérdése-

ket feltenni, ellenvéleményt megfo-

galmazni. A világ nem tűri már a 

vitát, a nézőpontok ütköztetését, a 

kételkedést önmaga igazságaiban. 

Irtózik az önvizsgálattól, attól a gon-

dolattól, hogy az embernek meg kell 

állnia egy nála nagyobb rend és ha-

talom színe előtt. Mindennek mérté-

kéül az embert teszi a világ, de köz-

ben mindent elkövet, hogy az ember 

ne találjon rá önmagára, igazi elhi-

vatására, létezésének értelmére. 

Csak sodródjon az áramlatokkal bé-

kességben.  

A világ békességének leggono-

szabb üzenete az, hogy az ember 

nem kell lelkileg növekedjen, mert 

úgy van jól, ahogy ösztönei és  

vágyai alakítják. Nem erre vágytunk 

mindig is, hogy ne kelljen növeked-

nünk, ne kelljen dolgozzunk magun-

kon, hanem olyanok legyünk, mint 

Isten? Ne akarj változni, csak vágya-

kozz. Ne akarj jobb lenni, maradj 

olyannak, amilyen vagy, csak élvezd 

az életet. Légy boldog, és bízd rá 

magadat az áramlatra 

békességben. Mint a 

döglött hal. 

 

Békesség  

Krisztusban 

 

Ne szabjátok magato-

kat a világhoz – fi-

gyelmeztet az Ige Pál 

apostol által. Mert ha a 

világhoz szabom az 

életemet és a békessé-

gemet, egy döglött hal 

lesz belőlem! A sodró-

dó életnek ezt az értel-

metlenségét és az ezt 

véglegesen lezáró ha-

lált győzte le Krisztus. 

Az evangélium akár 

így is megfogalmazha-

tó: nem kell döglött 

halnak lenned, mert 

van a békességnek egy 

másik módja is, le-

hetsz szabad ember! 

„Békességet hagyok 

nektek, az én békessé-

Ne ringasd el magad! 
A legnagyobb békessége mégiscsak a döglött halnak van. Senki nem bántja, nincsenek kérdé-

sei, biztos irányba halad a dolgok sodrásában, nem aggódik, és magabiztosan néz a jövő felé. 

Ugyan mi rossz is történhetne? Irigylésre méltó helyzet, csakhogy van egy bökkenő. 

Csók István: Züzü a tükör előtt 
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gemet adom nektek, de nem úgy 

adom nektek, ahogyan a világ 

adja” – ígéri Urunk a János 

evangéliumában (14,27). Ez a 

békesség viszont merőben más, 

mint a világ békessége. A Krisz-

tus békessége az, amikor Isten 

színe elé állok, felveszem a ke-

resztemet, és követem az Urat. 

Nem lehet ugyanis békességem 

önmagam keresztje nélkül. 

Szükségem van arra a keresztre, 

arra a szolgálatra, a hűséges 

munkára, orcám verítékére, ami 

által valódi önmagam lehetek, és 

ami által én is hozzátehetem a 

teremtett világhoz mindazt, amit 

Isten rám bízott, és amit csak én 

tudok hozzátenni. Békességem 

csak abban van, amit megőrzök 

és művelek Isten országából. 

Volt egy kedves szomszé-

dom, akinek az volt a szokása, 

hogy este, miután szorgalmasan 

és hűségesen gondozta és ápolta 

a kertjét, mielőtt bement volna a 

házba, még egyszer fáradtan, 

verejtékezve végignézett a ker-

ten, és csak annyit mondott: 

most jó!  

A békességnek csak akkor 

van értelme, ha szabadsággal 

párosul, ha nem vágyaimmal és 

ösztöneimmel sodródok, hanem 

szabad vagyok arra, hogy azt 

tegyem, amit tennem kell, és el 

is végzem a szolgálatomat. Ezt 

viszont csak a Krisztusban való 

megújult élet érti és tudja meg-

élni. A világ számára bolond-

ság, mint ahogy a döglött halnak 

is bolondság az árral szemben 

úszni. A megújult életű ember-

nek viszont élet, amely nem a 

pusztulás felé sodródik, hanem 

elhívása felé növekedik Krisz-

tusban.  

Amikor Urunkban, Krisztus-

ban a helyünkön vagyunk, és 

hűséggel végezzük szolgálatun-

kat Isten országáért, akkor bé-

kességünk van Istennel és ön-

magunkkal. Akkor jó.  

•   VISKY  ISTVÁN 

● 2022. március 12-én Marosvásárhelyen, a Kövesdombi Református Egyház-

község templomában tartotta beszámoló közgyűlését a Marosi Református 

Egyházmegye Nőszövetsége. Lőrincz János lelkipásztor igei szolgálata után 

az egyházmegyei és gyülekezeti nőszövetségek tevékenységének a bemutatása 

következett, amelyet a pénzügyi beszámoló követett. Az egyházmegyei elnök-

ség tagjai közé új jegyzőt választott a közgyűlés, Csenteri Imola kisgörgényi 

lelkésznő személyében.  

● A Harasztkereki 

Református Egyház-

község volt házi-

gazdája 2022. április 

23-án a Marosi Re-

formátus Egyházme-

gye nőszövetségi kon-

ferenciájának. A nagy 

érdeklődésnek örven-

dő rendezvény vendé-

ge volt Ilyés Tamás 

érszőllősi lelkipász-

tor, aki az igei szolgá-

latot végezte, valamint 

Illyés Zsuzsánna 

, aki előadást tartott Korunk kihívásai női szemmel címmel. A talál-

kozón a helyi gyülekezet dicsőitő együttese és kórusa szolgált. Köszönjük a 

helyi nőszövetségnek és lelkészházaspárnak a szívélyes vendéglátást és finom 

ebédet. 

● 2022. május 7-én Udvarfalván gyűltek össze a Maros-Mezőségi Református 

Egyházmegye nőszövetséges asszonyai. A konferencián Péter Júlia  

marosszentannai lelkésznő hirdette az igét, dr. Kovács Ágnes főorvos tartott 

előadást: Mentális kézfogás, avagy hogyan óvjuk mentális egészségünket? 

címmel. A rendezvényt a helyi 

gyülekezet Hozsánna énekkara 

és dicsőítő csapata tette ünne-

pélyessé. Köszönet illesse a 

helyi lelkipásztor házaspárt, 

nőszövetséget és egyházmegyei 

elnökséget az alkalom meg-

szervezéséért.  

● Molnár Helén Tünde és Tatár 

Anna Julianna lelkésznők szer-

kesztésében megjelent az Erdé-

lyi Református Nőszövetség 

Halljátok meg az Isten szavát 

című áhítatos könyve. Az év 

minden napjára igei magyarázatot, 

imádságot és éneket tartalmazó 

könyv anyagát teológusnők és 

lelkésznők írták. Június máso-

dik felétől megvásárolható  

egyházkerületünk Sajtóköz-

pontjában, illetve megrendelhe-

tő a lelkészi hivatalokban.  
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Portré ●  

Nyitott ablak mellett ülve írok, és 

közben hallom, hogy kint az udva-

ron nagy háborúság folyik. Az óvo-

dások összevesztek egy bicikli  

fölött. Mindenki azzal szeretne ját-

szani, és semmiképp nem tudnak 

megegyezni, hogy kié legyen elő-

ször. Egyik sír, másik toporzékol, 

harmadik kiabál, a negyedik pedig 

kihasználva a helyzetet, már iramo-

dik is a suttyomban megszerzett bi-

ciklivel. Lesz ebből békesség, újra 

barátság? 

teremteni nem 

mindig könnyű, 

sem az óvodában, 

sem az iskolában, 

családban, mun-

kahelyen, gyüle-

kezetben vagy 

épp két ország 

között. Ki legyen 

a békéltető, és 

milyen feltételek-

hez kössék a fegy-

verletételt? Örök 

kérdése ez az em-

beriségnek, mióta 

Káin kezet emelt 

Ábelre. 

1088-ban született egy kislány, 

egy királylány, I. László magyar 

király és Adelaide rheinfeldi herceg-

nő elsőszülött gyermeke. Piroskának 

nevezték el a szülei, akik korán meg-

haltak, így a kisleány Könyves Kál-

mán udvarába kerül, innen adják 

feleségül Komnénosz Jóannész bi-

zánci trónörököshöz. Két birodalmat 

kívántak kibékíteni ezzel a házasság-

gal, politikai és diplomáciai bizton-

ságot létrehozni a Magyar Királyság 

és Bizánci Birodalom között. Piros-

kát nem kérdezték, hogy akarja ezt a 

házasságot vagy sem, de ösztönösen 

megérezte, hogy bár törékeny nő, 

mégis neki jutott a békességteremtés 

feladata. Nem véletlen, hogy a há-

zasságkötés után az Eiréne nevet 

vette fel, ami békességet jelent. 

Azonban nemcsak a neve, hanem ő 

maga is békés lelkületű volt. Minden 

tettében megnyilvánult ez az Istentől 

kapott tálentuma. Korabeli króniká-

sok így írnak róla: „...az alattvalók-

nak a császári udvarhoz intézett 

ügyeiben jó közvetítő volt, a nélkülö-

zőket felkarolta, nekik mindenben 

kezét nyújtotta, szíves volt az ala-

mizsnáskodásban, az özvegyek és 

árvák támogatásában, a szerzetesek 

szállásaira való kiadásokban és ado-

mányokban.” Jellemző tulajdonsá-

gai, amelyeket feljegyeztek róla, 

csodás egyéniséget takarnak: rokon-

szenves, jóindulatú, békés lelkű, sze-

líd, nyugodt, alázatos, együttérző, 

jóságos, kedves, nyájas, harag nélkü-

li, türelmes, megértő, hűséges. Méltó 

felesége lett  a bizánci trónörökös-

nek, később császárnak, akiről szin-

tén hasonló tulajdonságokat jegyez-

tek fel. Mértékletes volt, vallásos, 

adományozó, igazságos és megfon-

tolt.  

A császárné vallásossága nem-

csak szavakban nyilvánult meg, ha-

nem cselekedetekben is. Ő alapította 

Konstantinápoly legnagyobb vallá-

sos intézményét, a Pantokrátor ko-

lostoregyüttest. Mivel szociálisan 

érzékeny volt, hamar ráérzett arra, 

hogy kiknek van a legnagyobb szük-

ségük segítségre. Így kapott helyet 

ebben az épületegyüttesben  három 

templom, két szerzetesi kolostor, 

idősotthon, kórház, rokkantmenhely 

és árvaház. Kiemelkedő ezek közül a 

kórház, amely a középkori Európa 

kórházainak építésekor mintául szol-

gált. 

Életét összegezve azt mondhatjuk, 

hogy békességteremtésre született 

mind  földi, mind égi vonatkozás-

ban.  

közvetített politi-

kai ügyekben a 

Magyar Király-

ság és a Bizánci 

Birodalom kö-

zött, de gondja 

volt arra is, hogy 

karitatív tevé-

kenységével az 

elesettek felé 

szolgáljon, és 

utat nyisson ne-

kik a kegyelmes 

Isten felé. Nyolc 

gyermeknek adott 

életet, hűséges 

felesége volt 

férjének. Ironi-

kus módon, a Béke nevet viselő csá-

szárné 1134-ben egy hadjáratban 

halt meg, ahova elkísérte a férjét. 

Az ablakom még mindig nyitva. 

Miközben írok, egy kicsit ki is fü-

lelek. Mi történt az óvodás háború-

val? Az óvó néni hangját hallom: 

„Gyerekek, egyezzünk meg...”, 

és sorolja a békefeltételeket,  

amelyeket a kis zendülők elfogad-

nak. Az áhított biciklit mindenki 

kipróbálhatja, csak be kell tartani a 

szabályokat. A sorakozónál már 

ismét legjobb barátként fogják meg 

egymás kezét, és úgy vonulnak be 

a terembe, mintha soha egyetlen 

hangos szó sem esett volna közöt-

tük.  

Piroska (Eiréne) 
(1088–1134)  

•   BEREKMÉRI MELINDA 

 

Árpád-házi Szent Piroska emlékérme    
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● Gyerekoldal  

 Péter apostol, engedelmeskedve Jézus parancsának, hirdette az evangéliumot. Lehajolt az elesettekhez, 

gyógyított, bátorított, vigasztalt. Ez nem tetszett sem a főpapoknak, sem Heródes királynak. Féltették a ha-

talmukat, ezért börtönbe zárták az apostolt, és elhatározták, hogy megölik. Nem tudták, hogy Péter apostolt 

Isten őrzi, és a hatalmával ki fogja szabadítani a börtönből. Péter hitte, hogy senki és semmi nem árthat ne-

ki, mert Jézus vele van. Imádkozott, és békessége volt a börtönben, halálos fenyegetettségben is. 

 

 Olvasd el a történetet, és találd meg a jó válaszokat! 
 

 1. A gonosz Heródes parancsot ad katonáinak Péter elfogatására.  

 Melyik házban találják meg őt?  

 Fejtsd meg a képrejtvényeket, s megtudod! 

   

 2. Mit tett Péter a fogsága előtti éjszakán?  

 A jó választ keresd meg a szórengetegben! 
 

 

 

3. Miért tudott ilyen békés lenni Péter?  

 A felsorolt válaszok közül az egyik nem jó! Melyik a kakukktojás?  

 Húzd alá színessel! 
 

 

Péter szabadulása Heródes börtönéből  
(ApCsel 12,1-23) 

• Mert elbúcsúzott a tanítványoktól, és Istenre bízta őket. 

• Mert örült, hogy ha meghal, hamarosan találkozik szeretett Mesterével. 

• Mert ő mindig békés természetű volt. 

• Mert minden nap Isten kezébe tette le a sorsát. 
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Irodalom ● 

 Alkonyatkor nekivágott Boka az 

utcának. Tanulnia kellett volna, mert 

holnap nehéz nap következik. Nagy 

latinlecke. És már régóta nem felelt, 

biztosra vette, hogy Rácz tanár úr ki 

fogja hívni. De nem volt kedve a 

tanuláshoz. Félrelökte a könyvet 

meg a szótárt, és elment hazulról.  

 Cél nélkül kóborolt az utcákon. 

Valahogy kerülgette a Pál utcát meg 

az ismerős környéket. Fájt a szíve 

arra a gondolatra, hogy viszont kell 

látnia a grundot a mai szomorú na-

pon.  

 De akármerre is ment, mindenütt 

emlékeztette valami Nemecsekre. 

(...) És érezte, hogy minél inkább 

kerüli a grundot, annál erősebben 

vonzza arrafelé valami fájó érzés. És 

mikor aztán egyszerre elhatározta 

magában, hogy elmegy a grundra, 

kerülő nélkül, egyenesen, bátran, 

akkor valami könnyebbség szállott a 

lelkére. Sietett, hogy minél előbb 

érjen oda. (...) Lassú léptekkel köze-

ledett a grund felé, melynek kisajtaja 

nyitva volt. Az ajtó előtt a deszkapa-

lánkhoz támaszkodva pipálgatott 

Janó. Mikor Bokát meglátta, vigyo-

rogva intett feléje: 

 – Megvertung őket! 

 Boka szomorú mosollyal felelt. 

De Janó tűzbe jött: 

 – Megvertung!... Kidobtung… 

Kikergetung... 

 – Igen – mondta csöndesen a tá-

bornok. 

 Aztán megállott a tót előtt, kis 

ideig hallgatott, majd ezt mondta: 

 – Tudja-e, Janó, mi történt? 

 – Mi? 

 – Meghalt a Nemecsek. 

 A tót nagyot nézett. Kivette a 

pipát a szájából. 

 – Melyik az a Nemecsek? – kér-

dezte. 

 – Az a kis szőke. 

 – Aha! – mondta a tót, és vissza-

tette a pipát a szájába. – Szeginy. 

 Boka bement az ajtón. Most 

csöndesen nyugodott előtte a nagy, 

üres darab városi föld, mely annyi 

vidám órának volt már tanúja. Las-

san végigment rajta, és elérkezett a 

sáncárokhoz. Még látszottak a sán-

con a harc nyomai. A homok tele 

volt lábnyomokkal. A földhányás 

egyes darabjai leomlottak, mikor 

rohamra másztak elő az árokból a 

fiúk. 

 És sötéten, feketén állottak egy-

más mellett a farakások, tetejükön az 

erődökkel, melyeknek oldalfalai vé-

gig voltak öntve az ő saját puskapo-

rukkal: homokkal. (...) 

 Felállott Boka, és oldalt került, a 

kunyhó felé. Megállt azon a helyen, 

ahol Nemecsek leterítette Áts Ferit, 

mint hajdan Dávid Góliátot. Lehajolt 

a földre, és úgy kereste a drága láb-

nyomokat, amelyek éppúgy el fog-

nak tűnni a homokból, mint ahogy 

az ő kis barátja eltűnt ebből a földi 

világból. Fel volt túrva azon a he-

lyen a föld, de lábnyomokat nem 

látott benne. Pedig megismerte volna 

a Nemecsek kis lábának a nyomát, 

hiszen olyan kicsi volt, hogy még a 

vörösingesek is elbámultak, mikor a 

fűvészkerti romban meglátták a ci-

pője nyomát, amely még a Wen-

dauerénél is kisebb volt. Azon az 

emlékezetes napon... 

 Sóhajtva ment tovább. Elment a 

harmadik számú erődhöz, amelyen 

először látta meg a kis szőke Áts 

Ferit. Mikor az ránézett, és lekiáltott 

rá: „Félsz, Nemecsek?!” 

 Fáradt volt a tábornok. Testét-

lelkét elgyötörte ez a mai nap. Tá-

molygott, mintha erős bort ivott vol-

na. Nagy nehezen felkapaszkodott a 

második számú erődre, és meghúzó-

dott benne. Itt legalább senki sem 

látta, senki sem zavarta, elgondol-

kozhatott a kedves emlékeken, és 

talán ki is sírhatta volna magát, ha 

ugyan tudott volna sírni.  

 Hangokat hozott feléje a szellő. 

Lenézett az erődről, és két kis sötét 

alakot látott meg a kunyhó előtt. A 

sötétben nem ismerte meg őket, s 

figyelt, hogy vajon közéjük tartoz-

nak-e, rájuk ismer-e a hangjukról. 

 A két fiú csöndesen beszélt egy-

mással. 

 – Te Barabás – mondta az egyik 

–, hát most itt vagyunk, ezen a he-

lyen, ahol a szegény Nemecsek meg-

mentette a birodalmat. 

 Hallgattak. Aztán ez hallatszott: 

 – Te Barabás, béküljünk itt most 

ki, de örökre és igazán; nincs értel-

me annak, hogy mi haragudjunk 

egymásra. 

 – Jó – mondta meghatottan Bara-

bás –, én kibékülök veled. Úgyis 

azért jöttünk ide. 

 Molnár Ferenc 

A Pál utcai fiúk 
(részlet) 
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● Irodalom  

 Megint csönd volt. Némán álltak 

egymással szemben, és mindenik azt 

várta, hogy a másik kezdje a kibékü-

lést. Végül aztán megszólalt Kolnay: 

 – Hát szerbusz! 

 Barabás elérzékenyülten felelt: 

 – Hát szerbusz! 

 Kezet fogtak. Sokáig álltak így, 

kéz a kézben. Aztán nem szóltak egy 

szót se, csak összeölelkeztek. 

 Ez is megtörtént. Ez a csoda is 

megesett. Boka felülről, az erődből 

nézte őket, de nem árulta el magát. 

Ő is egyedül akart maradni, meg 

aztán arra is gondolt, hogy mi az 

ördögnek zavarja meg őket. 

 Aztán elindult a Pál utca felé a 

két kis ember, halkan beszélgetve. 

Azt mondta Barabás: 

 – Holnapra sok van latinból. 

 – Igen – mondta Kolnay. 

 – Neked könnyű – sóhajtott Bara-

bás –, mert te tegnap feleltél. De én 

már régen nem feleltem, énrám a 

napokban kerül a sor. 

 Kolnay ezt mondta: 

 – Vigyázz, mert a második caput-

ból a tizedik sortól a huszonharmadi-

kig kimarad. Ki van jegyezve a 

könyved? 

 – Nincs. 

 – Hát csak nem fogod azt is meg-

tanulni, ami kimarad? Majd én elme-

gyek hozzád, és kijegyzem a köny-

vedet. 

 – Jó. 

 Íme, ezeknek már a lecke jár a 

fejükben. Ezek hamar felejtettek. 

Amiért Nemecsek meghalt, azért 

Rácz tanár úr életben maradt, és a 

latin lecke is életben maradt, főkép-

pen pedig életben maradtak ők is. 

(...) 

 A deszkafalhoz támasztva furcsa 

eszközöket látott meg. Kerek, piros-

fehér bádogtáblát, olyanféle koron-

got, aminőt a vasúti őrök tartanak a 

rúdjánál fogva, mikor a gyorsvonat 

elrobog az őrház előtt. Meg egy há-

romlabú alkotmányt, amelynek a 

tetején sárgaréz cső volt. Meg fehér-

re festett karókat. 

 – Mi ez? – kérdezte. 

 Janó benézett. 

 – Ez? Ez a mérnök úré. 

 – Milyen mérnök úré? 

 – Építészmérnök úré. 

 Bokának rettenetesen megdob-

bant a szíve: 

 – Építészmérnök? Mit akar itt? 

 – Építeni fognak. 

 – Itt? 

 – Igen. Hétfőn gyünnek munká-

sok, felássák grundot… Csinálnak 

pince… fundamentum. 

 – Mi?! – kiáltott Boka. – Ide há-

zat építenek? 

 – Házat – mondta egykedvűen a 

tót –, nagy, háromemeletes házat… 

akié a grund, az csináltatja a házat. 

 És bement a kunyhóba. 

 Bokával fordult egyet a világ. 

Most már előtörtek a szeméből a 

könnyek. Sietett, aztán rohanvást 

futott a kapu felé. Menekült innen, 

erről a hűtlen darab földről, amelyet 

ők annyi szenvedéssel, annyi hősies-

séggel védtek meg, s amely most 

hűtlenül elhagyja őket, hogy egy 

nagy bérkaszárnyát vegyen a hátára, 

örök időkre. 

 A kapuból még visszanézett egy-

szer. Mint aki a hazáját hagyja el 

örökre. És abban a nagy fájdalom-

ban, mely erre a gondolatra a szívét 

összeszorította, csak egy csöppecs-

ke, csak egy nagyon kicsi vigasztalás 

vegyült. Ha már szegény Nemecsek 

nem érte meg azt, hogy a gittegylet 

bocsánatkérő küldöttségét fogadhas-

sa, legalább nem érte meg azt sem, 

hogy elveszik tőle a hazáját, amiért 

meghalt. 

 És másnap, mikor az egész osz-

tály néma, ünnepies csöndben ült a 

helyén, és Rácz tanár úr komoly lép-

tekkel, lassan, ünnepélyesen ment 

föl a katedrára, hogy onnan a nagy 

csöndben halk szóval emlékezzék 

meg Nemecsek Ernőről, és felszólít-

sa az osztályt, hogy holnap délután 

három órakor valamennyien fekete 

vagy legalábbis sötét ruhában gyüle-

kezzenek a Rákos utcában, Boka 

János komolyan nézett maga elé a 

padra, és most először kezdett deren-

geni egyszerű gyereklelkében a sej-

tés arról, hogy tulajdonképpen mi is 

az élet, amelynek mindnyájan küzdő, 

hol bánatos, hol vidám szolgái va-

gyunk. 
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Rejtvényünkbe Lázár Ervin (1936–

2006) egyik szép hitbéli meglátását 

építettük be: „Ha távolodsz Isten-

től…” – folytatás a rejtvényben. 

 

Vízszintes:  

1. Az idézet első része, 12. Vívó-

sportban a mérkőzés egy menete, 

13. Sérüléstől ő védi a fejed, 14. Ásó-

zár egynemű hangzói, 15. Az ilyen 

fal erősít, 17. Honfoglalás után itt 

állították fel a szent sátort (Józsué 

18,1), 18. A kamat része! 19. Az 

idézet befejező része, 20. Napisten 

neve az ókori Egyiptomban, 21. Két-

jegyű mássalhangzó, 22. Szabadon 

legelő állatok pihenőhelye, 24. Vil-

lanykörte, 26. Vissza: női ruhán 

szemberánc, 27. Állatok alá hintett 

szalma, 28. Háromszéki település 

Kovászna közelében, 29. Marosvá-

sárhelyen megjelenő irodalmi fo-

lyóirat, 30. Nem visz, hanem …, 

31. Város, tó, tartomány neve Észak-

Olaszországban, 32. Épületet, bútort 

lábbal lát el, 33. Csont románul, 

34. Kétjegyű mássalhangzó, 35. Az 

áld ellentéte, 37. Rizstöredék!  

38. Alig nyolcéves volt, amikor Júda 

királya lett (2 Kir 13), 40. Határtala-

nul kitár! 41. Nyugalom és istentisz-

telet napja az Ószövetségben (1Móz 

2,3) (é. f.), 44. Furcsa nevű grúziai 

település a Fekete-tenger keleti part-

ján (é. f.), 47. A gólya régi magyar 

neve. 

 

Függőleges:  

1. A bútorkészítő legáltalánosabban 

használt megnevezése, 2. Ez a hinta 

egykor a vásárok elmaradhatatlan 

darabja volt, 3. A kripton vegyjele, 

4. Ott bizony, 5. Madridi focicsapat, 

6. Azonos mássalhangzók, 7. Egykor 

Kecskeméthy István által szerkesz-

tett református családi lap: … Tükör, 

8. Felmenő és irodalmár, 9. Szlové-

niával és Horvátországgal határos 

magyarországi megye, 10. Elektro-

kardiográfia rövidítése, 11. Az em-

ber legősibb segítője (é. h.), 12. Az 

idézet második része, 16. A ma el-

mondott könyörgés (é. f.), 19. Zákeus 

foglalkozása: …szedő (Lk 19), 21. 

Étkezési sót tartalmazó kis edények, 

23. Rózsa németül, 25. Részben za-

var!, 26. Végtag, régi hosszmérték, 

28. Törött végű bot!  

29. Több mint hőemelkedés, 31. Be-

cézett Csaba (é. f.), 32. Füllent, na-

gyot mond, 34. Népiesen cubák,  

36. Nagyon hasznos, egyszerű kerti 

szerszám, 38. Az Ószövetség legis-

mertebb szenvedője, 39. Vissza: mé-

hek régi lakása, 40. Bizony a régi 

magyar nyelvben, 42. Zajzon Aran-

ka, 43. Egy falat túrós! 45. Konzulá-

tusi autók jelzése, 46. Fába, kőbe ír. 

 

Megjegyzés: A bibliai nevek a Ká-

roli fordítás szerint írandók. 

Készítette: Zöld György 

 

 Támogató   

a Romániai   

Magyar Demokrata Szövetség 

és a Communitas Alapítvány  

Mária és Márta Magazin — kiadja a 

Munkatársak: Borsos Melinda, Berekméri Melinda, 

Bustya Sándor, Czirmay Csaba Levente, Korondi Kinga, 

Simon   Imola,   Székely   Ferencz 

Korrektor: Bálint Boglárka 

Borítóterv: Orbán Tibor  

Cím: Marosvásárhely, Bernády György tér 3. szám 

Tel: 0265-214975 

e-mail: magazin@mariaesmarta.ro  

Honlap: mariaesmarta.ro  

ISSN: 1583-1329; Nyomda: Intermedia Kft.  

A címlaphoz felhasznált kép forrása: freepik.com 

Rejtvény ● 

Lázár 
Ervin 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Szilágyi 
Lenke 
fotója 



 

 

 19 

 

2022 / 2 

● Receptek 

A jó gazdasszony holtig tanul 
 Békebeli vadas zsemlegombóccal  
 
Hozzávalók: 50 dkg bélszín (vagy felsál, hátszín, fehérpecse-
nye), 2,5 dkg füstölt szalonna, 2,5 dkg zsír. A pácléhez: 12 
dkg sárga- és fehérrépa vegyesen, 1 kis fej hagyma, 1 szem 
borókabogyó, 2-3 szem bors, 1 babérlevél, 1-2 evőkanál ecet, 
só. A szószhoz: 1 evőkanál liszt, 1 dkg cukor, mustár, ecet.  
A zsemlegombóchoz: 2 szikkadt zsemle, 2 evőkanál olaj a 
pirításhoz, 20 dkg liszt, 1 tojás, tej. 
Elkészítés: A húst alaposan lehártyázzuk. Elkészítjük a pácle-
vet: a répákat és a hagymát karikára vágjuk, és 5 dl sós vízben 
félpuhára főzzük a fűszerekkel együtt. Az ecetet csak a végén 
keverjük bele. A húst lábosba helyezzük, és télen a meleg, 
nyáron a már kihűlt páclével leöntjük. Mikor kihűlt, hűtőbe 
tesszük, és 2-3 napig, időnként megforgatva pácoljuk. Mikor 
eljön a nagy nap, a húst kiszedjük a pácléből, megtűzdeljük a 
szalonnával, és megkenjük a fagyos zsírral. (Az sem baj, ha ez 
utóbbit kis darabokban helyezzük a tetejére.) Lábosban vagy 
tepsiben 180 fokos sütőbe helyezzük, és időnként saját zsírjá-
val locsolgatva, félig megsütjük (30 perc). Ezután mellé-
helyezzük a pácléből kihalászott zöldségeket, pár kanál lével 
meglocsoljuk, hogy tocsogós legyen, lefedjük (fedővel vagy 
alufóliával), és puhára sütjük (kb. 2 óra, de lehet több is). 
Időnként (15 percenként) ellenőrizzük, hogy kellően tocsog-e, 
s időről időre egy kevés plusz páclével locsolgatjuk meg.  
Mikor puhának tűnik, a szeletelés irányába kettévágva ellen-
őrizhetjük a belsejét. Mikor a hús puha, leszedjük a fedőt, és 

zsírjára sütjük (kb. 10 perc). Ezután a húst letakarva melegen 
tartjuk, a zöldségeket pedig egy lábosba helyezzük (vagy ben-
ne hagyjuk, ha abban sültek).  
A szósz elkészítése:  1 evőkanál liszttel megszórjuk a répákat 
és a hagymát, és – mintha rántást készítenénk – együtt átpirít-
juk őket. Ezután kézi turmixgéppel pépesítjük a szósz alapját. 
Felöntjük annyi páclével, amennyi szósz sűrűségűvé hígítja, s 
felforraljuk. Közben a cukrot karamellizáljuk, és pici vízzel 
felöntve a szószhoz keverjük. Kóstolgatni kell: végül mustár-
ral, ecettel, további cukorral, sóval, esetleg valamilyen piros 
lekvárral lehet ízesíteni. A zsemlegombóc elkészítése: A 
zsemlegombócot bőven van időnk elkészíteni, míg sül a hús. 
Először a szikkadt zsemléket apró kockákra vágjuk, és az ola-
jon megpirítjuk. A lisztből, a tojásból és megfelelő mennyisé-
gű tej és víz keverékéből közepesen sűrű nokedlitésztát kava-
runk. Hozzáforgatjuk a pirított zsemlekockákat is. Forró, sós 
vízbe szaggatjuk a gombócokat evőkanál segítségével. Pár 
perc után néhányat kettévágva ellenőrizzük, hogy megfőttek-e. 
Ha túl nagyok, az összeset kettévághatjuk. A húst felszeletel-
jük, leöntjük a szósszal, és a zsemlegombóccal tálaljuk. 
 

Békebeli lebbencsleves kolbásszal 
 

Hozzávalók: 1 szál füstölt kolbász, 5 dkg füstölt szalonna, 4 
szem közepes burgonya, 2 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 vö-
röshagyma, lebbencstészta, pirospaprika, só.  

Elkészítés:  A kis kockákra vágott füstölt szalonnát megpirít-
juk, rátesszük a finomra vágott vöröshagymát és megfuttatjuk. 
Meghintjük pirospaprikával, felöntjük 2 l vízzel és felforraljuk. 
Beletesszük a kockákra vágott burgonyát, a karikákra vágott 
kolbászt, az apróra vágott paprikát és paradicsomot, kevés 
sóval ízesítjük, majd lassú forralással készre főzzük. Mikor a 
burgonya már majdnem megpuhult, hozzáadjuk a szárazon 
világosbarnára pirított lebbencstésztát és még pár percig for-
raljuk. Tálaláskor ízlés szerint erős paprikával ízesíthetjük.  
 

Békebeli almás pite   
 
Hozzávalók: 12 db alma, 30 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 1 
csomag vaníliás cukor, fél csomag sütőpor, 1 ek. tejföl, 2 ek. 
kristálycukor, 1 tk. fahéj, 1 ek. zsemlemorzsa, 12,5 dkg mar-
garin, 2 db tojás.  
Elkészítés: A meghámozott almát lereszeljük, rászórjuk a 
kristálycukrot, félretesszük. A tésztához a lisztet, a porcukrot, 
a vaníliás cukrot, a sütőport, a margarint, a tejfölt és 1 tojás-
sárgáját összegyúrjuk, és 2 cipót készítünk. Kikent, lisztezett 
tepsibe beletesszük az egyik kisodort tésztát, majd meghintjük 
zsemlemorzsával. Erre tesszük a jól kifacsart reszelt almát, 
fahéjjal megszórjuk, majd zsemlemorzsával is. Ezután a másik 
kisodort tésztával betakarjuk, és a tetejét villával megszurkál-
juk, majd megkenjük a tojássárgájával. Kb. 25 percig sütjük 
175 C fokon előmelegített sütőben. 



 


