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„Mostan bocsátód el, Uram, a te szolgádat, 
a te beszéded szerint, békességben. “ (Luk. 2, 29)

In memóriám

Szépfalusi-Wanner Márta
1935-2004

Egyed Emese ÉRTEM
Bizonyosságok nappali világa.
Két szó szív-pitvarba, kamrába zárva 
(a szomjazom 
s az elvégeztetett), 
a világban az újrakezdés csöndje.
A világban lombok szép fakadása, 
virágrügyek, mosolygó patakok.
Patakodban fehér kavics vagyok. 
Tengeredben rejtőző csigahéj.
A te világod szeretet világa, 
üzentél, megtartottad hívedet.

Küldesz a gyöngébbhez, hogy 
értselek.
A még árvábbhoz, hogy 
segítsek rajta.
Te voltál, aki vágyaimat adta, 
s te vagy a nap, felszárítod a 
könnyet,
csendesíted a háborgó időket, 
keserűségünk eloszlatod, véges 
hitünk kapcsolod 
a végtelenséghez.

Kedvesem, áldott 
tavasz születése 
jár a világban, írt hoz: 
feledésre.
Reménykedésre támadt fel nekünk is: 
megváltott, őriz.
Megváltó Isten, igazítsd a léptem. 
Kegyelmedből már a küszöbre értem.
Kedvesem, csönd van, mindent hallok, 
értek:
Békesség néktek.

r — —  — --------

Szépfalusi Mártát az Ur magához szólította ez év január 24-én.
A gyászszertartás az Ottakring-i temetőben 2004 február 9-én 13:00 órakor lesz. 
_____________________ (1160 Wien, Gallitzinstrabe 5, Halié 2)
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Egy hónappal karácsony szentestéje után, korán délután ...

Már napok óta reggeltől minden rezzenéssel gyarapodott bennem a félelem. Megebédeltem. Kitöltöttem a kávémat. 
Tejet öntöttem hozzá. Megfogtam a kávésbögrém fülét. Megszólalt a telefon.
-Szervusz. Gyuszi vagyok....
-Köszönöm, hogy felhívtál.
Leültem az asztalomhoz. Letettem a kávésbögrét. Papírt és tollat 
vettem elő:

"Etx vagyok az út, ..."

Uram köszönjük, hogy István és Márta személyében a felkarolás 
reményét adtad nekünk. Köszönjük a megértve segíteni tudó 
szeretetedet, amit kettőjükben tolmácsoltál nekünk. Kérjük, 
bocsájtsd meg nekünk, ha olykor, gyakran nem értettük 
üzeneted, de ma már bízva mondhatjuk:
-Megtanultuk.
-Megtanultuk, hogy együvé tartozunk: a Te nyájadba. Pásztoraink máig hol mögöttünk, hol mellettünk terelgettek 
bennünket és megbocsájtó mosollyal mindig elfogadták, ha beláttuk tévedéseinket.
Adj nekünk erőt, hogy a ránk bízott gyülekezeteddel közösen járhassuk azt az utat, mely Feléd vezet. Tehessük ezt 
úgy, ahogy Mártától is tanultuk. Csengjen fülünkben a bíztató köszöntés, amivel ö földi élete utolsó pillanatáig 
közeledett felénk, és befogadott bennünket.
Urunk add, hogy befejezhessük Márta életművét. Add, hogy kéz a kézben összefogva mindig Feléd előre nézzünk és 
ha csüggedne is közöttünk valaki, ne hagyjuk megbotlani.
István előre ment, Márta ma délután követte öt. Fogadd öt is, mint drága követünket, de engedd meg, hogy csak a 
földi valóságtól vegyünk búcsút, és csendüljön fe l újra meg újra bennünk az ö hívogató hangjában a Te üzeneted:
"Én vagyok az út, az igazság és az élet." (Jn 14,6)

Sétálni mentem. Megálltam a kert mellett. Elővettem a telefonomat:
-Püspök Úr! Mártát az Úr ma délután magához szólította.
-Isten segítségét kérem, hogy adjon erőt nektek nehéz napjaitokban.... 
Én is segítek nektek, amiben tudok. ... Köszönöm a hívást.
-Erős vár a mi Istenünk.
-Erős vár a mi Istenünk.
Ma délután nagyon hideg volt.

László Miklós
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Márta elment... Újraolvastuk elköszönő sorait az újságban...

Igen, "jó találkozást" mondott és elment. Ő, aki annyira önzetlenül, szívvel-lélekkel tevékenykedett másokért! Ő, 
aki tisztán tudott szeretni, bátorítani és tisztelni bennünket is, új csíki ismerőseit. Rendkívüli űrt hagyott 
maga mögött szívünkben. Csupán néhány éve ismerhettük meg, de régi barátként csodáltuk és megszerettük. Meg 
vagyok győződve, hogy onnan, István mellől is azon lesz, hogy segítsen titeket és bennünket egyaránt. A Teremtő, 
aki magához szólította, mert Oelőtte is kedves volt, adjon neki csendes pihenést, családjának, 
szeretteinek vigasztalást.
Nektek erőt és kitartást, hogy tovább vihessétek, amit örökségül kaptatok! Azt a fáklyát, amivel világítanotok kell 
továbbra is: másokért együtt! Ot nehezen lehet pótolni, de ha segíteni tudunk nektek, jelezzétek.

Szeretettel Csúcsék, Csíkszereda.
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Reményik Sándor

A FORDÍTÓ

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét, 
Belekaphat a felhők üstökébe, 
Felszánthatja a tenger fenekét, 
Virágmaggal eget-földet bevethet, 
Törvénnyé teheti a játszi kedvet, 
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad, 
S vakmerőn méri Istenhez magát...
Az alkotás jaj, kísérteibe is visz.
A fordítás, a fordítás -  alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni, 
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni, 
Valaki mást, nagyobbat átkarolva, 
félig őt vinni, félig vele menni. András Sütő

Aladár Lászlóffy
ANNA JÓKAI Stem

Novellen mit 
T elefonnummem

DAS LICHT 
FÜR DIE WELT

auf dem ScBeiterhauíen
Drama in drei Aktén

Aus dem Ungarischen 
von

Martha Szépfalusi-Wanner

Fürchtet euch nicht 

Román

Aus dem Ungarischen: 
Martha Szépfalusi-Wanner

Aus dem Ungarischen iibersetzt 

von M artha Szépfalusi-W anner 

Vorwort von P au l Kruntorad

BETHLEN GÁBOR 
DÍJ

OSzépfalusit lé ASPamicr Cé{i'árta. 
és

OSsáfalusi cystvúu 
‘'r é s z é r e

BUDAPEST

noívmberS.
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Mint a szép hűvös patakra a szarvas kívánkozik. 
Lelkem Istent úgy óhajtja, és hozzá fohászkodik. 
Tehozzád, én Istenem, szomjúhozik én szívem. 
Színed elé ó, nagy Isten, vajon mikor jutok innen.

Éjjel-nappal hulló könnyem énnekem a kenyerem. 
Amidőn azt kérdik tőlem, hol van az én Istenem? 
Ezen mélyen bánkódom, és házadat óhajtom,
Hol a hívek seregében örvendek szép éneklésben.
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Kedves barátaim, tisztelt olvasók!
Bécs 2003. December 22.

„Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, Jézus Krisztussal, 
a mi Urunkkal való közösségre.44 (IKor. 1,9)

Azokhoz szólok, akik az elmúlt időben soraikkal, imádságaikkal, jó  
gondolataikkal kerestek fe l  és egyben olvasói is a Másokért Együtt 
értesítőnek. A bukovinai székelyek elköszönésével „jó találkozást", azt 
kívánom, ha nem ezen a földön, akkor odaát. Köszönöm a Sopronból 
érkezett értékelő sorokat az értesítőnk utolsó számával kapcsolatban. A 
bécsi AKH-ból írok, ahol a legmagasabb orvosi színvonalon kezelnek, 
és emberségből, szerétéiből is a maximumot kapom. Szűk és tágabb 
családom szeretetét nap mint nap élvezem. A szentestét néhány órára a 
körükben tölthetem. Titeket, István halálát követően. Zsolt fiam  a „ nagy 
családnak“ nevezett. Köszönöm, hogy enek a nagy’ családnak a 
szeretetéből is bőven jutott. Istentől gazdagon álldott új esztendőt 
kívánok.

► ♦ ♦ •
Szépfalusi Márta

Drága Márta Coquitlam, 2004, jan.23

A Másokért Együttből értesültem arról, hogy egészséged kritikus ponton volt decemberben. A soraid 
olvasása közben azon is aggódtam, hogy Ady-s köszöntésemet talán erőtlenséged miatt el sem 
olvashattad. Most aggódom az újságban megjelent rövid, hittel tele de megrázóan józan üzeneted miatt. A 
Zsolt fiad által emlegetett nagy család fizikailag távolszakadt de lélekben mindig veletek élő tagjaként 
imádkozom azért, hogy Isten akarata a mi akaratunk is legyen. Ölellek, szívem legmélyéről jövő 
szeretettel és tisztelettel, emberi módon remélve, hogy találkozunk még ideát. Isten legyen hozzánk 
irgalmas, hallgassa meg mindennapi szerény fohászainkat, és tartson meg téged számunkra mindaddig , 
amíg irántad érzett szeretetem , megbecsülésem lankad, mert akkor még sok van hátra.

Öleléssel, mély aggodalommal és szeretettel:
Palkó Ilona Coquitlam, BC, Kanadából

Tebenned bíztunk eleitől fogva, Az embereket te meg hagyod halni Szolgáidon láttassad dolgaidat,
Uram. téged tartottunk hajlékunknak! És ezt mondod az emberi nemzetnek: Dicsőségedet ezeknek fiain!
Mikor még semmi hegyek nem voltának. Légyetek porrá, kik porból lettetek, Add értenünk felséges hatalmadat.
Hogy még sem ég, sem fold nem volt formálva. Mert ezer esztendő előtted annyi. Mi kegyes Urunk, ó, irgalmas Isten,
Te voltál, és te vagy, erős Isten, Mint a tegnapnak ő elmúlása Minden dolgunkat bírjad, forgassad,
És te megmaradsz minden időben. És egy éjnek rövid vigyázása. Kezeink munkáit igazgassad!


