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Isten felé

Tőkés-Bencze Zsuzsánna

Lélekgyümölcs

„A szőlő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését.” 
(Zak 8,12)

A zsúfolt nyár után az ősz eljötte szembeállít elmúlt napjaimmal. A 
nyugalomba vonuló természet lassú ritmusára lépdelve csendesen hala-
dok önmagam felé.

Az ősz lágyan szövögeti bennem a múlt szálaiból a tapasztalataim 
szőttesét. Nemhiába, az ősz visszafele olvasva: sző. Szövöget aranyfo-
nállal arany napokat, sárguló fákra ezüst deret, csípős hidegnek köd-
fátylát. Szövi álmát a tegnap nyomán a reményteljes holnapnak.

A tegnapokban való mélyre nézés nemes, melyben a lehulló levél-
kupachoz hasonlóan egymásra rakódva láthatjuk a megtapasztalt való-
ságaink. Legjobb, ha a tapasztalásaink levéltornyára büszkén nézünk, 
melyben önmagunkba látunk. Még akkor is, ha ránézve nem az elégté-
tel, hanem a kínzó felismerés lesz úrrá bennünk: ilyen is vagyok! Szeret-
gessük azt, akit látunk. Ne vádoljunk, hanem fogadjunk el… 

Az őszi napsütésben gyümölcseimet is észreveszem: mi minden ter-
mett idénre bennem. Mikkel teli lelkem pincéje. A legzamatosabb gyü-
mölcs az, amelyért megkínlódok, megdolgozom. Az igazán bőséget hozó 
termés az, amelyért sokszor kellett megfeszülni, amit mindennél jobban 
vágytunk megteremni magunkban. Annak megléte elégtételt ad szá-
munkra, melybe megelégedéssel harapunk. Ez a miénk, nem bolti, „házi”!

Megvásárolható is lehet a gyümölcs, gyorsabban, olcsóbban hozzájut-
hatunk. De sokkal jobb megteremni, mint hozzájutni. Szeretni más, mint 
eljátszani. Hinni sokkal több, mint folyvást „jaj, Istenem!”-et zengeni.

Ízlelgessük nyugalomba vonultan lelkünk gyümölcseit!
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Molnár Imola

Karácsonyi ima

Szerető Istenem,
Nincs nap, hogy ne jutnál eszembe. Körbenézek otthonomban, meg-

akad szemem sok kedves kacaton, az asztalon, hol az Enyémek ülnek, 
ültek; az ajtón, amin belépve az otthon fogad, mi sokszor többet ér a vi-
lágnál, s arra gondolok, hogy jó vagy hozzám, Istenem. Segítettél életet 
építeni, kincseket gyűjtögetni, reményt találni, megerősödni, megolda-
ni, kitalálni, megbékíteni, elengedni, magamhoz szorítani, megvédeni, 
őrizni s szeretni, míg élek.

Köszönöm.
Sokszor nehezen tudom kimondani, s – emlékszel Te is – volt, hogy 

Neked nem mondtam ki e szót, de ma megteszem. Őszintébben s iga-
zabban, mint valaha. Köszönöm, hogy velem vagy, hogy vagy nekem. 

Sokszor ültünk már ketten így, mint most. Sokszor beszéltük el dol-
gaimat. Te értetted, miért sírok. Tudtad, mennyire büszke vagyok. Érez-
ted, hogy miért vagyok a legboldogabb a földön. Hittél nekem, és hittél 
bennem.

Áldott légy…!
Kicsit fáradt vagyok. Hosszú volt az év. Alig emlékszem már az elejé-

re, s mégis úgy eltelt… Néha nehezen értem utol magam – bosszankod-
tam is, hogy igazán könnyíthetnél kicsit a dolgaimon – s nehéz is volt 
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erősnek, okosnak, kedvesnek maradnom. Nehezteltem is Rád, mert úgy 
tűnt, hogy eltávolodtunk. Bocsásd meg ma, hogy nem voltam igazságos 
Veled. Tudod, milyen vagyok. Én is tudom… Ma ölelj át, ahogy csak Te 
tudsz, s én újra Rád bízom magam… 

Látod, rendbe szedtem dolgaimat, feldíszítettem az otthonomat, elő-
kerestem szép ruháimat, mert ünnep jött, a legszebb, a Szereteté. 

A Te szeretetedé, mellyel názáreti Mestert adtál a világnak, s szüle-
tése napjával alkalmat mindannyiunknak, hogy köszöntve őt, újra és 
újra rádöbbenjünk semmi nem ér semmit, ha az ember nem hisz, nem 
hoz áldozatot, nem ad, és nem szeret igazán. 

Az én szeretetemé, mellyel életet adhatok, gyógyíthatok és vigasztal-
hatok, boldogabbá tehetek, szebbé változtathatok, készülök és fogadom 
az Ünnepet. Legszebb napjai ezek az életemnek, mert itthon lehetünk, 
együtt lehetünk, ahogy voltunk régen, s ahogy leszünk még. 

Kölcsönös szeretetünké, melynél szebb és értékesebb dolgot nem is-
merek az életben. 

Jó, hogy itt vagy, s kérlek, maradj is nálam az Ünnepen. Várj itt ve-
lem, míg megérkeznek szeretteim, s majd ülj velünk asztalhoz, nevess 
Te is régi történeteinken. Majd este a derengő fényben hallgasd, ahogy 
éneklünk Neked, légy a fény a gyermek szemében, a mosoly a felnőtt 
arcán, a csend a szent estén, a szó az ajkamon, légy az Egy, az Örök, 
Légy az Igaz. Ámen

Igazi lelkünket,akárcsak az ünneplo" 
ruhákat gondosan o"rizzük meg,hogy 

tiszta legyen majd az ünnepekre.
(József Attila)
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múltidézés

Czegezi Ildikó

Nagyapám emléke

Képzeljünk el egy lassan botorkázó, csoszogó 92 éves öregembert, 
aki hófehér hajú, szemüveges, érdes tenyerű és mindig élmunkás volt ifjú 
kora óta. Felesége meghalt.

Szinte meseszerűnek vélhetjük, hogy egy emberpár hét évtizedet töl-
tött együtt jóban, rosszban, és a halál csak most választotta el őket egy-
mástól, rájuk valóban igaz: ásó-kapa-nagyharang. Bár nagyon különböző 
hitben éltek, mindvégig kitartottak egymás mellett, eltérő hitük elle-
nére, hiszen jóban, rosszban egy Istenhez imádkoztak. A földkerekség 
lakói egyformák Istennek.

Nagyon érdekes dolog ilyen idős, koros emberrel beszélgetni, hall-
gatni, ahogyan mesél a „régiségekről” s próbálja összehasonlítani a mai 
világot az ő gyermekkori világával.

Hogyha kérdezem tőle, milyen most, hogy egyedül, társ nélkül ma-
radt, azt feleli: „Tudjuk, hogy az idő eltelt, s hál’Istennek ennyi évet 
megértünk, ajándékként kaptuk Istentől”.

Nem is olyan régen a fiától is elszakította a halál, de a pillanatnyi 
hatalmas fájdalom, döbbenet után fokozatosan megnyugodott lélekben, 
mert azt mondja: „Az Istenben való reménységet soha nem veszítem el, s 
ha elfogadjuk a jót tőle, akkor a rosszat is el kell fogadnunk”.

A bizonytalan léptei ellenére ő most is azt vallja, hogy munkakedve 
még most sem hanyatlott, s pár évvel ezelőtt még azt mondta, hogy a 
mezőn ő reggeltől estig melegben is tudott dolgozni, étel-ital nélkül is. 
Elemózsiája pedig, mint a hamuba sült pogácsa, a falusi szalonna, kenyér, 
kevés bor az étvágyhoz, mindig ez adta a kedvet és erőt a munkához. A 
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túlzott gyógyszerfogyasztás pedig nem jellemző rá, hanem egy pohár jó 
bor, mint ahogyan az öregek mondják, a legjobb gyógyszer!

Meséli, teljesen megváltozott a világ, persze amennyit hall kis rádió-
jában vagy a tévében, bőven elégséges ahhoz, hogy ezt vallja. S nemcsak 
a világ, hanem az emberek is megváltoztak.

Szerinte az elmúlt telek unalmasak voltak, mert ha öregen is, de min-
dig munkára vágyott, de a sok fáradság ellenére azért napirenden volt a 
bibliaolvasás, Istennel való kapcsolat.

Néhány évvel ezelőtt, ha panaszkodtunk fáradság miatt, ő kikaca-
gott, azt mondta, ő sohasem érzi fáradtnak magát. S annyira szerette a 
földet művelni, hogy éjjel is dolgozott volna kedvére.

Egyetérthetünk az idősekkel, mert nagyon igazuk van abban, hogy 
régen mindenki elégedett volt azzal, amije volt, nem volt válogatós étel-
ben, ruházkodásban stb.

A mindennapi étrend is csak a természetes móddal kezelt, művelt 
zöldség-gyümölcs volt, ami igen alkalmas volt az egészség megőrzésé-
re. A zöldségtermés és az állattenyésztés pedig az egész falu megélhető-
ségére szolgált. A nagyon sokgyerekes családok voltak jellemzők a régi 
időkre, s szegénység is volt bőven, mégis az ilyen társadalom vallotta: 
„minden van, csak pénz legyen”. Nem is lehet szavakba foglalni a bősé-
get, ami most van. S talán úgy lenne a legjobb ebben az életben, hogyha 
mindnyájan elégedettek lennénk, főleg az egészségünk miatt, ne kíván-
junk lehetetlen dolgot, őrizzük az élettől kapott értéket, minduntalan 
hálálkodjunk Istennek a gyerekeink jólétéért, sikerükért, s főképp erre is 
kérjük imánkban Istent, hogy nyújtson vigaszt, eledelt a szegényeknek 
az Ő gazdag tárházából! Kérjük arra, hogy utat mutasson, a gondolata-
inkat jóra vezérelje, távolítson mindig a gonosztól, hogy hitünk tiszta és 
jelképes legyen mások számára.

Isten áldása legyen rajtunk, gondviselése a rászorulókon és a sajgó 
szívekben.

Az arany ott van,ahol megtalálod. 
(aranyásó mondás)
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Simó Melinda

Negyed évszázada  
időseink szolgálatában

Kedves Ünneplők!

Amióta megtudtam, hogy az Unitárius Nők Országos Szövetsége 
részéről nekem kell mondanom ezen az ünnepségen a köszöntőt, élet-
képek elevenednek meg előttem. Látom, amint serdülő korú diákok tő-
lem várnak választ, látom magamat serdülőként, ahogy lelkes felnőttek 
beszédét figyelem és látom az asszonyokkal telt unitárius templomokat.

Miért is ezek a képek?
Nemrégiben egy dán írónőnek, Janne Tellernek megjelent egy regé-

nye: A semmi.
„Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem ér-

demes csinálni. Erre most jöttem rá.” Ezekkel a szavakkal hagyja el 
Pierre egy nap az osztálytermet. Osztálytársai erre elhatározzák, hogy 
társuknak bebizonyítják az ellenkezőjét. A hogyanért érdemes elovasni 
a könyvet. Fontos, hogy a könyvet elolvasó diákjaim feltették nekem 
a kérdést: Ön szerint mi az élet értelme? Sokáig kerestem a választ, és 
a jelenlegi válaszom: az élet értelme az élet maga, és jobbá tenni azt a 
közösséget, amelyben élünk, amelyhez tartózunk.

Ebben az értelmezésben Kiss Rozália és Gyarmathy György értelmes 
élet élt. Hiszen megálmodták a lókodi öregotthont, és, íme, működik, 
jobbá téve sokak életét. Tisztán látom magam előtt, amint Gyarmathy 
úr és felesége, Cathrine szüleim nappalijában nagy lelkesedéssel oszta-
nak meg álmokat, amelyek most számunkra a jelen. Rózsika tiszteletes 
asszony elhatározta, hogy gondoskodik a Lókodban magára maradt öre-
gekről, és számukra átalakítja az üres lelkészi lakást. Ebből az elhatáro-
zásból indult a ma már 25 éves intézmény.

Az 1999-es árkosi országos nőszövetségi közgyűlés úgy döntött, 
hogy minden hónapban más nőszövetség látogat el Lókodra, és szere-
tetcsomagot visz az ott lakóknak. Így egy helyi álom nagyobb méretű 
lett, azóta átszőtte Erdély és Magyarország unitárius településeit.
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Végezetül elmesélem, hogy egy félévszázados kolleganőmnek szüle-
tésnapján azt mondtam, hogy még legalább ennyit, erre az ő frappáns 
válasza az volt: „Hadd ne szabjunk határt a Teremtőnek!” Most, itt 
a negyedévszázadát ünneplő Lókodi Kiss Rozália Öregotthonnak az 
UNOSZ nevében azt kívánom, hogy ne szabjunk határt a Teremtőnek, 
hisz gondozásra szoruló idős emberek mindig lesznek és gondoskodó, 
környezetükért tenni akaró emberek is legyenek mindig!

Elhangzott 2017. október 7-én, Lókodon.
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Szakács Ilona

Ballag már a véndiák…

A Kolozsvári Magyar Pedagógiai Iskolában 1957-ben végzett növendékek ez 
év június 10-én 60 éves érettségi találkozójukra gyűltek össze egykori iskolájuk-
ban, a mai Báthory Líceumban. A régi diákok sok közös élményt elevenítettek 
fel. Nekem is eszembe jutott egy esemény, amelyre most is szívesen emlékszem 
vissza. Ballagáskor szokás szerint a rokonok, ismerősök virágcsokrokkal kö-
szöntötték a ballagókat. Én is kaptam szebbnél szebb virágokat. Mikor vége volt 
az ünnepélynek, akkor döbbent belém a kérdés, mit tegyek a sok virággal, hiszen 
a bentlakásban arra nincsen hely. A sors megoldotta a kérdést. Az utcán szembe 
jött velem Sebe Ferenc, akkori kolozsvári unitárius lelkészünk. Eszembe jutott, 
hogy a sok virág legjobb helyen a templomban virítana. A lelkész örömmel tett 
eleget a kívánságomnak, és a virágokat elhelyezte a templomban.

A 60 éves találkozóra készülve megkértem lelkészünket, Rüsz Fogarasi 
Tibort, emlékezzen meg erről az eseményről, Isten áldását kérje egykori osz-
tályunk tagjaira. Bibliaórán fogalmozódott meg bennem, hogy megkérjem a 
lelkészt, Rácz Norbert Zsoltot, a véndiákok találkozójára foglalja imába a talál-
kozóval kapcsolatos érzéseinket, és így köszönjük meg Istennek a gondviselését. 
Ezért minden jelenlevő kapott egy-egy példányt emlékbe az imából, amely va-
lóban összefoglalja a találkozón átélt érzéseinket, hogy később is felidézhessük 
a találkozó hangulatát.

„Örökkévaló Istenünk, gondunkat viselő Atyánk!
Mint folyók, amelyek ugyanabból a forrásból indulnak el, hogy maguknak 

medret vágjanak a világ térképén, mi is egy közös forrásból indultunk hatvan 
évvel ezelőtt, hogy az életben hasítsunk magunknak helyet. És, mint a folyók, 
amelyek néha sziklaszorosokon kell megtalálják a számukra megfelelő utat, kö-
veket gördítve maguk előtt, vagy elkerülve az előttük tornyosuló akadályokat, 
mi is így kellett, küzdelem és munka árán helyet szakítsunk magunknak az élet-
ben.

Az indulás óta hatvan esztendő telt el, s mára mind megbékélt, lágyan és biz-
tosan hömpölygő folyamokként éljük életünket. Ám amint e világ nagy folyói is 
magukban hordozzák a forrás ízét, nekünk is jó, ha csak pár órára is, visszatérni 
ide, találkozni, megosztani az élettapasztalatot, s látni, hogy a mélyben azért ott 
él még a hatvan évvel ezelőtti diák.
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Felemelő és megható ez az érzés, mikor, mint a felfelé úszó pisztrángok, a ta-
lálkozás révén visszatérünk ide, s újra bejárjuk az utat, a diákos csínytevések, az 
első igazi kihívások és izgalmak színhelyeit, és közben egymással megosztjuk 
mindazt, ami velünk az emberöltőnyi idő alatt történt.

Isten, köszönjük Neked, hogy Te velünk voltál életünk küzdelmes, sziklás 
pillanataiban, és velünk örvendtél, amikor létünk egén fényesen sütött a Nap. 
Köszönjük, hogy megtartottad életünket, s egészséget adtál a találkozásra. És 
köszönjük, hogy itt vagy ma mivelünk, hogy az összevillanó baráti tekintetek 
bűvkörében megcsillan a Te szempárod és gondviselésed.

Kérjük, adj nekünk még sok ilyen alkalmat, amikor a találkozás által fé-
nyessé válik a létünk. Kérjük, tartsd meg az egészségünket és jó kedvünket, s 
adj erőt, hogy ne zárkozzunk be életünk négy fala közé, hanem mindig legyen 
kedvünk találkozni, beszélgetni, örvendeni.

Persze, emlékezünk azokra is, akiknek életfolyása megszakadt, akik nem le-
hetnek itt, hanem a Te örökkévalóságodban osztoznak: elhunyt diáktársainkra. 
Érezzük és tudjuk, hogy bár helyük üres, és a névsorolvasáskor nem válaszol-
nak, ők mégis itt vannak, emlékeinken keresztül.

Adj nekünk tiszta, örömteli, baráti találkozásokat, ajándékozz meg jó egész-
séggel és lelki békével, hogy érezzük, bár életfolyásunk során sokszor nehézsé-
gekkel küszködtünk és küzdünk ma is, Te nem hagysz el minket, hanem gondvi-
seléseddel segíted gyermekeid életét.

Ámen!”
A találkozó végén lelki élményekkel feltöltődve váltunk el egymástól, hogy 

mindenki haladjon a maga életútján tovább, tovább, tovább… 

Az igazi boldogság nem az a pil-
lanat, amikor elönt az eufória, 

hanem azok a napok, 
 órák, amíg eljutok odáig. 

(Will Smith)
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Ferenczi Mária-Magdolna

Ne engedjük el egymás kezét! 
Mátyás Mária életútja

Kezdetben csellóművészként, majd súgóként dolgozott a kolozsvári 
Állami Magyar Operánál, onnan is ment nyugdíjba.

Mátyás Marikát gyermekkorom óta ismerem. Édesapja kökösi lel-
készként szolgált, amikor édesapám Szentivánlaborfalván… így gyak-
ran találkoztunk, majd a kolozsvári tanulmányaim alatt, az 1970-es 
években még beszélgettünk a györgyfalvi negyedben. 

Kovács István lelkész szólított meg, hogy látogatnám meg. Marikát 
2017 júniusában a sepsiszentgyörgyi a Zathureczky Berta Idősek Ott-
honában kerestem fel.Csend, tisztaság az otthonban, kedves igazgatónő, 
ápolók. Fekve találtam, szóltam hozzá. Megismerte hangomat.

– Emlékszem rád, milyen szép gyermekkorunk volt. Emlékszel? Egy-
szer nem akartam megenni a vasárnapi ebédet és édesanyám azt mond-
ta, ha megeszem, felvisznek Laborfalvára, hogy játszhassak Enikővel és 
veled. Rég volt… – sóhajt fel.

– Akarsz a nővéremmel beszélgetni telefonon? – kérdem, de már 
adom is a készüléket. Megmasszírozom kezét, mondja, hogy jól esik. Le 
akarnám vinni sétálni, de nem akarja. Kérdem, hogy miben segíthetek, 
mit hozzak.

– Vizet, buborékosat és kekszet, de csak simát.
– Olvasnivalót?
– Jó lesz!
Unitárius Közlönyt, Nők Világát és Nők Lapját viszek következőkor. 

Az udvaron körbeülve találom az otthon lakóinak többségét, magyar 
népdalokat énekelnek. Marika fekszik az ágyán, a Duna televízió adá-
sát hallgatja, megörvend jöttömnek. Felolvasom a Fekete Éva nénivel 
készített interjúmat.

– Hisz ismerem – szól. Vitályos Ildikóéknál találkoztunk.
Megcsengetem Éva nénit, mondja, épp szombaton látogatta meg Ma-

rikát. 
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Szólok lelkészemnek, hogy Marikának beszélgetésre van igénye. 
Mondja, épp most látogatta meg a kökösi lelkésszel, majd szemorvoshoz 
viszi, de látogatják segédlelkésznőink is, Péterfi Ágnes és Györgyilyés 
Izolda – szól –, majd még szervezünk be asszonyokat, akik szívesen el-
beszélgetnek Marikával.

Kinyomtattam az interneten talált régi Közlönyökből, amit találtam 
Mátyás György neve alatt, nagyon megörvendett, főleg egy halottak 
napi írásának.

Kérem, meséljen életéből.
– Csekefalván születtem 1947. július 30-án, egyetlen gyermekként. 

Édesapám 1914-ben született Küküllődombón, édesanyám Sepsiszent-
györgyön, ugyanabban az évben, a Templom utcai 10. szám alatti szülői 
házban. A kökösi iskolába jártam, csellót tanultam, már V. osztálytól a 
brassói zeneiskolába írattak be, román tagozatra, mert csak az volt.

Jó volt együtt lenni veletek, a református papékkal, Kósa Ernővel 
és családjával, Péterkével, Enikővel, no meg Orbókék jutnak eszembe, 
Ürmösi esperesék Szentgyörgyről, Gyöngyike Budapestről meg is láto-
gatott… Szép gyermekkorom volt nekem is, akárcsak neked. 

Megszerettem a csellót kisgyermekként, mert az olyan szép hangszer, 
a legközelebb áll az emberi hanghoz, kellemes hangszíne van, nagyon 
emberközeli. Brassóban érettségiztem, majd a kolozsvári Zenekonzer-
vatóriumba felvételiztem, román szakra, ott is bentlakásban laktam. 
Aztán megismertem Hercz Pétert, aki híres operaénekes, nagyváradi 
születésű, de fiatalabb volt… Együtt dolgoztunk a magyar operában, 
én először csellós voltam, majd a titkárságon dolgoztam és nyugdíja-
zásomig súgóként is. Megbíztak bennem, mindenkinek kellett tudjam 
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a szerepét, és én mindig ott voltam, súgtam és súgtam… szerettem a 
munkámat, pedig nagyon nehéz volt, stresszes.

– Szép város Kolozsvár – mondja. – Férjemet sokszor elkísértem kül-
földre egyéni fellépéseire vagy az operával, de sajnos nem mindig tud-
tam a munkám miatt vele menni.

10 éve elváltunk, ő zenetanár akart lenni az akadémián, és az is lett 
és világhírű énekes. Kint él Budapesten…

– Kire emlékszel még Kolozsváron? Barátnőid?
– A volt szép, kedves, szőke püspökre…Szabó Árpádra és feleségére....

igen … Van egy barátnőm, Mangi, András Boglárka, még a konzervató-
riumból barátnőm, ...ott élt Kolozsváron, most Budapesten él, a másik 
Izraelben van….telefonon tartjuk még a kapcsolatot. Most másvalaki 
nem jut eszembe…

– Mi lett a csellóddal?
– Odaadtam egy tehetséges fiúnak.
Cikket olvasok fel a kökösi unitárius templom újraépítéséről, 1971-

ben, az 1954-es tűzvész után. Marikának eszébe jut, hogy ő járt 
Vargyason akkoriban, ő beszélt id. Sütő Bélával a festett kazetták ügyé-
ben, a fiatalabb Sütő Béla vitelezte ki a gyönyörű festett kazettákat 
– mondja.

A tiszteletes úr rendszeresen látogatja, megnézi. Mátyás Mária sajnos 
nem emlékszik a közelebbi eseményekre, látogatókra. Újabb látogatása-
imra Demeter Irénkével, Ütő Judittal, Bíró Melindával, Pávelka Évával, 
Miklós Zsófiával kerül sor, majd nőszövetségünk többi tagjai is fogják 

látogatni. Sikerül levinnem sétálni Marikát. 
Megdicsérnek az ápolók. Szomorúfűz díszí-
ti az otthon udvarát – mondom neki. Mind-
nyájunk által ismert a babiloni szomorúfűz, 
jellegzetes hosszú, sárga, földig lecsüngő haj-
tásaival. Díszfa. A szomorúfűz az igazságot 
és az őszinteséget jelképezi. Feledtetheti a 
szomorú hangulatodat, tanulhatsz hajlé-
konyságából rugalmasságot: engedhetnél az 
elvárásokból. De merevségünk sokszor meg-
akadályoz, hogy boldogok legyünk.

– Édesapám is ültetett diófacsemetét és 
fűzfát a kökösi paplak udvarában és ide, a 
szentgyörgyi lakásunk kertjébe is – mondja 
elmerengve. – A diófa volt a kedvenc fám.
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A magyarok szent fája a dió. Számos magyar legendában szerepel. A 
bölcsesség, az erő szimbóluma, termésének alakja miatt a kozmosz és az 
emberi agy jelképe.

Ismét megyek, június 27-e van. Aludni akar, nem akar beszélgetni, 
mondják a kedves ápolók, hogy nehogy megsértődjek…

Július 4-e. Az otthon néhány lakóját kirándulni viszik a Honvéd kút-
hoz. Marika fekszik az ágyán. Viszem a legfrissebb Nők Lapját, felolva-
som a Dewich Gergely csellóművészről írt cikket. Tetszik. Lemegyünk 
sétálni. Ismételten felolvasom édesapja halottak napi írását egy 1972-es 
Közlönyből és egyéb írásokat. Szépen fogalmazott – szól. – Boldoggá tet-
tél, Magdi, köszönöm. Gyere még!

– Marika, mit üzensz az unitárius kiadványok olvasóinak?
– Tartsa meg mindenki a hitét, úgy mint elődeink, bízzanak a jöven-

dőben. A betegség, a magára maradottság a legnehezebb. Ne engedjük el 
egymás kezét – szól halkan.

A legnehezebb dolog a világon tudni, 
hogyan kell valamit jól csinálni és 

szó nélkül végignézni, 
ahogy valaki rosszul csinálja. 

(ismeretlen)
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Asztalos Klára

Megemlékezés  
Jakabházi Veráról

Kedves nőtestvéreim, tisztelt jelenlevők !

Közel egy éve annak, hogy Jakabhá-
zi Vera már nincs közöttünk, mégis ne-
héz róla beszélni, nehéz elhinni, hogy 
távozása végleges, visszavonhatatlan. 
Valahányszor Segesváron átutazom, a 
hídnál körülnézek, nem látom-e meg 
Verát. Rendszerint mikor kisbusszal 
Székelyföldre utaztunk a választmány 
tagjaival, Vera Segesváron a hídnál várt 
reánk. Most is előttem van, amint nagy 
utazótáskájával vidám arccal felszáll a 
kisbuszra, és folyik a jó hangulatú be-
szélgetés.

Igen, Vera az volt, akire mindig szá-
mítani lehetett. Vállalt és teljesített fel-
adatokat a nőszövetségben. 1990–1998 
között a Segesvári Unitárius Nőszövetség elnöke volt. Az UNOSZ vá-
lasztmányának tagja volt az újjászületés óta, öt cikluson át az országos 
szervezet alelnöki tisztségét is betöltötte, három alkalommal tartott 
előadást az UNOSZ konferenciáján: 1995-ben Csókfalván Nők a Bibliá-
ban, 2004-ben Sepsiszentgyörgyön Egyház és Nőszövetség, 2010-ben Ko-
lozsváron a nőszövetség megalakulásának a 100. évfordulója alkalmával 
Történelmi visszapillantás címmel.

Emberi nagyságát mutatja az, ahogyan igyekezett megküzdeni a 
betegséggel. Mikor Kolozsváron az onkológiai kórházban meglátogat-
tuk, arról beszélt, mennyire megváltozott az értékítélete a betegség kö-
vetkeztében. Rájött arra, hogy sok minden, amit annak hittünk, nem 
fontos az életben. Alázattal és hittel vállalta sorsát. Elmondta, hogy 
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sokszor dúdolja magában a 90. számú egyházi énekünket: „Kegyes őrző 
pásztorom, légy vezérem útamon…”

Hogy mennyire szerette a nőszövetséget, mennyire vágyott együtt 
lenni, az is jelzi, hogy tavaly ilyenkor – immár súlyos betegen – hatá-
rozott kívánsága volt, hogy ott legyen Sepsiszentgyörgyön az UNOSZ 
konferenciáján. Ismerve az állapotát, megdöbbentett az a határozottság, 
ahogyan közölte, hogy szeretne részt venni. Vállalta az utazást, mert 
vágyott a közösségbe. Bár a betegség külső jelei is megmutatkoztak, 
Vera nem arra gondolt, mi történik, ha rosszul lesz, mit szólnak az asz-
szonyok, ha meglátják ilyen állapotban. Vera legyőzte ezeket a gátláso-
kat, mert neki fontosabb volt az együttlét és az, hogy ismerősökkel ta-
lálkozhat, mert a nőszövetségben otthon érezte magát, és úgy gondolta, 
neki akkor ott a helye. Kívánsága teljesült.

Őrizzük meg emlékezetünkben azt a Verát, aki számunkra példát 
mutatott egyháza és nőszövetsége iránti elkötelezettségből, optimista 
életszemléletből, vidám arccal, erős hittel akkor is, amikor az élet ke-
ményen próbára tette.

Áldozzunk emlékére egy néma percet felállva, és azután énekeljük el 
kedvenc zsoltárát, énekeskönyvünk 90. számú énekét.

Elhangzott az UNOSZ évi közgyűlésén, 2017. augusztus 26-án, 
Homoródalmáson.

Ha bizonyos módon cselekszel, 
szokást formálsz. Ha szokást 

formálsz, ezzel jellemet terem-
tesz. Ha jellemet teremtesz, 

ezzel meghatározod a sorsodat. 
(André Maurois)
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olvasnivaló

Benedek Enikő

ÖGYE és a gasztrotúrák

A cím elolvasásakor lehet, hogy elmosolyodsz, de lehet, hogy meg-
hökkensz, s ha az ismert dallamra a szöveget dudorászod, szintén mo-
solyoghatsz: „Sej-haj, Magdus, csütörtökön kirándulunk!/ Sej-haj, Mag-
dus, unatkozni nem fogunk! Két szép szemed hamisan nevet reám,/ séta 
közben súgd meg nekem, ha valami finomra vágyik a szád!”

Amikor pünkösd második napján – szokásunkhoz híven – az ünnepi 
istentisztelet és úrvacsora után hivatalosan is lezártuk a nőszövetségünk 
2016/2017-es évadát, miközben tejszínhabbal megtöltött kürtőskalácsot 
ettünk a tanácsteremben, megfogalmazódott az asszonyok részéről a 
vágy, hogy jó lenne nyáron is alkalomadtán találkozni. Kerestély Mag-
dus volt, aki felvállalta a feladatot, ő mozgósította a tagokat, ő szervezte 
az útvonalakat, ő javasolta az időpontokat, így őt neveztük ki túraveze-
tőnek. A magam részéről mindenben maximálisan támogattam, segítet-
tem, biztattam, bátorítottam. „Ha csütörtök, akkor kirándulunk!” jelszó-
val június 15-én elindultunk gasztrotúránk első állomáshelyére: a Villa 
Frankára, Segesvár kiemelkedő magaslatára. A cél: egy kiadós séta az er-
dőben, némi énekszámmal feldúsítva, meghitt beszélgetések, a természet 
csodálata, Isten közelségének a megtapasztalása, majd a korgó gyomor 
diadala. A szabadtéri asztalokhoz érve nem volt szükségünk étlapra, hisz 
a megbeszélésünkhöz híven mindenki miccset rendelt, fejenként 4 da-
rabot, ki mustárral, ki ketchuppal (ízlés szerint) ízesítve, ki hűsítővel, ki 
sörrel, ki ásványvízzel öblögette le, majd jöhetett a kávé vagy egy adag 
fagylalt kinek-kinek kedve szerint. A legnagyobb összeg 28, míg a legki-
sebb 17 lej volt, amit kifizettünk. Tele energiával, jó kedvvel ereszked-
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hettünk le a hegyről, ahonnan egy pár perccel azelőtt az asztalok mellől 
megcsodálhattuk a várost. A második, július 6-i kiruccanásunk célja Dá-
nos volt, ahová a helyi járattal érkeztünk, de voltak, akik kocsival jöttek. 
Míg sétáltunk egy keveset a közeli mezei utakon, hatalmas esőfelhők vo-
nultak át a fejünk felet. Így jobbnak láttuk, ha egy gyors látogatás során 
megnézzük a helyi kis állatfarm lovait, tevéit, kecskéit, gyöngytyúkjait, 
fácánjait, majd a hideg eső elől menekülve jóval hamarabb ültünk asztal-
hoz, mint ahogy számítottuk. Ennek következménye sokunkra nézve az 
lett, hogy a panírozott agy burgonya körítéssel, egy helyi specialitás, amit 
rendeltünk, nem volt olyan fenséges, mint ahogyan elképzeltük. Vagy 
lehetséges, hogy nem volt jó a választásunk? Nem tudom. Csak azt tu-
dom, hogy Magdussal egymásra nézve villámgyors mozdulatokkal agy-
féltekéink egyik felét szalvétába csomagoltuk és ki-ki a maga hátizsákja 
aljába süllyesztette. Így embereink aznap estére tűrhető, enyhén szólva 
elfogadható vacsorát kaptak a maradékokból (utólagos elbeszélések nyo-
mán). Dalolni mindezek után már nem nagyon volt kedvünk, csak be-
szélgettünk, majd Erzsike, az egyik tagunk Wass Albert idézeteket ol-
vasott nekünk. A merészebbek gesztenyepürével vigasztalták magukat, 
vagy esetleg hosszú kávéval, fagylalttal. A keret itt 27 és 42 lej között 
mozgott. Hideg esővel, széllel bélelt délutánunk után, úgy döntöttünk, 
hogy a következő gasztrotúrát a városban, lehetőleg a mindenkihez közel 
eső Helios vendéglőben ejtjük meg. Így július 27-én már déli 12 órakor a 
napi menü zöldséglevesét kanalaztuk, majd hozták a jó meleg roston sült 
csirkemellet, hasábburgonyával, savanyított káposztával. Fejedelmi ebéd 
volt a zömével kisnyugdíjas csapatnak. Sokan a helyi készítésű citromos 
limonádéra szavaztunk, aminek az ára több volt, mint a napi menü árá-
nak fele, viszont nagyon, nagyon finom volt. Máskülönben kedvenc ita-
lom a helyi készítésű limonádé, és kevés az a hely, ahol ilyen jól készítik: 
egy citrommal és mézzel, mint a Heliosban. A legnagyobb összeg, amit 
itt valaki fizetett, az 25 lej volt. Viszont a felszolgáló fiú szerintem megér-
demelt egy kis járulékot.

Előételnek most ennyi. Kérem, nézzenek utána az interneten, mi 
a főétel, esetleg a desszert, italkülönlegesség, helység, vendéglő, árak, 
felszolgálás. Megéri. Milan Kundera szerint „Bekötött szemmel kelünk 
át a jelenen…” Hát ne tegyék! Éljenek a lehetőségekkel! Néha sokkal 
felemelőbb, mint minden áldott nap csak főzni és főzni. Néha még ál-
munkban is. Amíg még álmodhatunk. Ez nem azt jelenti, hogy le kell 
szokni a főzésről, csak néha valami egészen mást kell tenni. Egy falat az 
égboltból, egy darabka a napsugárból, egy korty a derűből, egy csipetnyi 
Isten szeretetéből.
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Adorjáni Gyöngyvér

Mese az öreg diófáról

A mesét gyerekkoromban szívesen hallgattam, aztán és is boldogan 
ültem le fiaim mellé mesét mondani, este vagy akár esős időben, mikor 
már megunták az építőkockákkal a várépítést. Most már unokámnak 
mondok mesét, igaz, „megtörtént” mesét, amit sok szeretettel figyel. 
Szóval mi, nagyszülők unokáinkat mesékkel vezetjük tündérországba 
vagy egy csodálatos fa árnyékába.

„Vén diófa alatt
szeretek hűsölni,
ahová nem jut el
a nap fényéből semmi.

Zöld levelek között
látszik a kék égbolt,
fúj a tavaszi szél,
ilyen szép nap rég volt.
  (Mészáros Lajos:Vén diófa)

Augusztusi nap volt, mikor unokámmal, kis Zselykével az öreg diófa 
alá ültünk, és én mesét mondtam az öreg diófáról. Alig hároméves, de 
türelemmel, figyelmesen hallgatta a vén diófa igaz történetét.

Holt volt, hol nem volt, egy kis székely faluban, a csendesség ölében, 
élt egy öreg diófa. Születési évét nem tudjuk, valószínű, keresztlevele 
elvesztődött. Azt mondják, hogy az évgyűrűk elárulják az életkorát. 
Öreg volt és büszke, és életerős, zöld leveleiről, valamint ősszel a bő 
diótermésről látszott, hogy nagyon hálás valamiért.

És az igazi mese most kezdődik, tulajdonképpen. Tíz évvel ezelőtt 
ültem és ültünk, tatával és édeapáddal az öreg diófa árnyékába. Aztán 
egy nap valami olyasmit kezdtek mondogatni: „Ez már nagyon öreg, 
ki kell vágni!” A diófa szomorúan vette tudomásul: „Halálra ítéltek!” – 
mondogatta, és közben hallottam nyöszörgését. Próbáltam vigasztalni, 
erőt adni, beszélgettem a megőszült diófával. „Jusson eszedbe – mond-
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tam – ha erősek a gyökereid, nem tehetnek kárt benned, ne félj, még a 
természet vad erői sem!”

Akkor május volt, amikor megismertük, találkoztunk vele először. 
Gyönyörűen zöldellt. A fa az emberi életet jelképezi, ismertem el. Ők is 
születnek, virágoznak, terméssel ajándékozzák meg a hálás embert, és 
természetesen ők is egyszer kidőlnek, mint az ember, amikor megérik a 
hosszú élet során. Élet van ebben a fában! Nem szabad kivágni! –ez volt 
a határozott válasz. És évről évre „felmentést” kértem a diófa haláláról.

És a diófa megmaradt! Most, látod, milyen jó az öreg fa árnyékába 
ülni. Egy asztalos állítása szerint: „a fa a legbensőségesebb kapcsola-
tunk a természettel!” Életben maradásával egyre közelebb kerültünk a 
zöldellő természethez.

Ezt hálálta meg az öreg diófa nekünk, és évről évre bő terméssel 
ajándékozott meg. Harcolt a kemény fagyos, hideg téllel, a bolondos 
tavasszal.

Most, ahányszor leülök az öreg diófa árnyékába, hallom a fa suttogá-
sát, azt a bölcsességet, amit csak az öreg fák tudnak. Hallottam őszről 
őszre az érett dió koppanását, láttam, amint zöld ruhácskáját szemér-
metesen levetette. Most, mikor már nemsokára elbúcsúzunk a diófától, 
természetesen azért, mert itt hagyjuk, és mi megyünk, hallom, amint 
mondja: „Mi, fák is sokfélék vagyunk! Figyeld meg a fűz szomorú arcát, 
vajon miért is nevezik szomorú fűznek? Levelei többször szomorúak, de 
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mégis szép a fűz. Az erdő erős és méltóságteljes fája a tölgy, és sorolhat-
nám, de mindeniknek megvannak a saját képességei, éppen úgy, ahogy 
az embereknél, kinél több vagy kevesebb rossz, illetve jó van jelen az 
életében. De talán ti, emberek egymást jobban ismeritek. Mikor mi csa-
lódunk az emberekben, akkor tudunk különbséget tenni a rossz és jó 
ember között.”

Megköszöntem az öreg diófa beszélgetését, megköszöntem a tíz évi 
bő termést, és kívántam még hosszú életet , türelmes gazdát, aki vigyáz 
még rá.

Kis unokámmal esténként ülünk, és én mesélek a diófáról, az öreg 
diófa lakóiról: mókusról és rigóról. Mesét mondok, arról, amint mó-
kus mama diótortát készít unokájának, majd mogyoró evest főz. Lesve 
figyeljük mókusmamát és unokáját, aki azért nem jön elő, mert ép-
pen füröszteni készíti unokáját. Szép a mese, még felnőttek is szívesen 
hallgatják.

„Sűrű lombja alatt
sok mesét hallgattam,
hittem is én benne,
sokat álmodoztam.”

Hol volt, hol nem volt… de valahol mégis volt és van egy öreg dió-
fa, aminek árnyéka erőt ad a fáradt embernek. Az erős gyökerek azok, 
amelyek mindig segítenek megmaradni. „Ne felejtsd el, honnan indultál 
és mit tanultál fejlődésed ösvényén. És ez a bölcs mondás való igaz” – 
mondta az öreg diófa.
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Bárócz Aranka

Karácsonyi hangulat

Narancs-, fahéj- és fenyőillat, apró, színes fények, gyertyaláng, csil-
lámpor, finom nassolni valók, forralt bor, öröm, meglepetések, hála, 
mosolyok, ölelések, nyugalom, béke, törődés, barátok, havazás, csípős 
hideg, biztonság, egyensúly, hit, csoda, utazás, család, Isten és én. 

Év végére gondolva ezek jutnak eszembe. A decemberi hónap mindig 
is egyik kedvenc hónapom volt. Gyerekkoromban is nagyon vártam, 
mindig vártam, hisz ekkor születtem, téli gyermek vagyok, aki szereti a 
hideget is, a telet, a fagyot, szeretem, amikor havazik, és amikor a töké-
letes, fehér takaró borítja be a tájat. 

Persze, ugyanakkor e hónap teli van más meglepetésekkel is, miku-
lás, karácsony, szilveszter, előtte pedig az adventi időszak. Rendszerint 
már advent előtt elkezdődnek a készülődések az év végi ünnepre. Ekkor 
már azon gondolkodom, hogy vajon idén miből is készítsem az adventi 
koszorút. A gyertyák komoly keresgélést igényelnek, hisz ezek döntik 
majd el, hogy az adventi koszorú milyen stílusú lesz, de persze ez nem 
szabály. Olyan is volt, hogy mivel nagyon elfoglalt voltam, erre nem 
szakítottam időt, így hát valahonnan megvettem, de annak is nagyon 
örvendtünk. 

Öröm erre az ünnepre készülni. Amikor éppen karácsonyfát válasz-
tunk, vagy szeretteinknek ajándékot keresünk, Lehellel, a férjemmel 
mindig úgy indulunk el, hogy előre eldöntjük, kinek mit veszünk: ná-
lunk a lista, és amikor az üzleteket járjuk az ajándékok mellett a „cso-
dát”, a „szikrát” is keressük. Ha rábukkanunk egy szépen kidíszített 
üzletre, karácsonyfára, megállunk és megcsodáljuk. Ha éppen nagyon 
jó zene megy egy boltban, egy picit még időzünk és lazítunk, ha éppen 
élő szimfonikus koncert megy, megállunk és meghallgatjuk, közben arra 
is szakítunk időt, hogy egy kávézóban vagy teázóban leülünk, és valami 
nagyon finom, meleg italt kortyolunk. Keressük az izgalmas és varázsla-
tos apró részleteket a mindennapokban. Nem hagyjuk, hogy csak az üz-
letek és a város zümmögését halljuk meg ilyenkor, hanem inkább a fel-
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emelő és lélekmelegítő dolgokra figyelünk fel. Azt is észrevettem, hogy 
elég csak egy mosoly és máris könnyebben megy minden. Próbáld ki!

Karácsonyra mindig annyit készülök, amennyire futja az időm. Az 
otthoni készülődéshez annyit varázsolok, amennyi jól esik, és ameny-
nyi nem terhel le fizikailag – így is többet sikerül összehoznom, mint 
amennyi szükséges. Ünnepelve és nyitott lélekkel készítek elő mindent. 
Örömöt és hálát érzek, hogy erőben és egészségben vagyok, és hogy 
mindezt megtehetem. Takarítás, díszítés, sütés közben zenét hallgatok, 
finom teát vagy egy pohár száraz vörös bort kortyolgatok. És előszedve 
a tavaly gondosan elpakolt díszeket eszembe jut, hogy ezeket mindig 
egyenként megtörölve teszem el, karácsonyos motívumú szalvétákba 
csomagolom, berakom őket egy-egy dobozba, ezeket pedig szatén sza-
laggal masnira kötöm, hogy amikor előszedem őket, már az is egy aján-
dék legyen számomra. És tudod, milyen jó érzés? Olyan, mintha valaki, 
aki olyan mint te, odafigyel az apró részletekre, gondolt volna rád. A 
készülődés akkor ér véget, amikor már az utolsó ajándékot is becsoma-
goltuk, a fára is felkerült az utolsó dísz és tudom, hogy az ügyfeleim-
nek már kiküldtem az elektronikus képeslapot… S ekkor a kanapéról, 
Lehelhez bújva a csillogó-villogó karácsonyfát csodáljuk miközben lel-
künkben a hálaének zeng.
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Karácsonykor számomra a legfontosabb a pillanat, a jelen. Annyi-
ra jó érzés és annyira feltölt, amikor hazamegyünk szüleinkhez vagy 
nagyszüleinkhez, és ott vagyunk mind, együtt, testvérek, unokatest-
vérek, unokák, unokahúgok, keresztszülők, sokan vagyunk, sokfélék... 
Mindenkinek mondani valója van, háttérben halk zene vagy éppen a tv 
zümmögése hallatszik, örvendünk egymásnak, nevetünk, mesélünk, s 
mindeközben a kezünk alatt terül az asztal, felkerülnek a finomságok, 
körbeüljük az asztalt, imádkozunk és folyatódik a meghitt ünnep. A 
végén pedig ugyanúgy tűnik el minden az asztalról, mint ahogy az oda-
került: minden kéz megragad valamit, elvisz, eltesz, elmos, megtöröl, 
és közben vidámság van, gyereknevetés és csevegés. A végén mindenki 
hazamegy és az otthon melegében bekapcsoljuk a fényeket és meleg 
pokróc alól folytatjuk a karácsonyfa csodájának a megélését. 

Megfordult már többször is a fejemben: karácsonykor vajon fentről 
varázspálcával mágikus port szórnának az emberekre? Béke, öröm, mo-
soly, nyugalom és talán valamivel több egymásra figyelés van. Jó lenne 
ezt mindig így érezni, és jó lenne, ha mindennapjainkat is ünnepnek 
élnénk meg!

Századokon át az volt az emberek 
fo" gondja,milyen lesz az élet a halál 
után. Úgy látszik,ma elo"ször arra kell 
válaszokat keresnünk, milyen lesz az 

élet a halál elo"tt. 
(Szent-Györgyi Albert)
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Adorjáni Gyöngyvér

Karácsonyi gondolatok

„Havat terel a szél az erdőn,
mint pehely – nyájat pásztora.
S néhány már érzi sejtőn,
miként lesz áldott – fényű fa.”
  (Rainer Maria Rilke)

És egyszerre fehér, csillogó bundába öltözik a természet, ….az er-
dőn a fenyők egymással beszélgetnek, sugdosódnak…, vagy irigykedve, 
lopva figyelik egymást: Vajon ki lesz a szerencsés vendég ezen a szent 
karácsony estén? Vajon templomba, családi házba kerül? Vajon sokáig 
fog tartani az öröm számukra? Az öreg fenyők tépett, görnyedt ágakkal 
szomorúan figyelik az egyenes, szép formás, fiatal fenyőket. Reményik 
Sándor szavaival élve:

„És én fenyőtől fenyőhöz megyek,
És minden fenyőt megsimogatok.
És megkérdem: virrasztotok még?
És megkérdem: hogy aludtatok?”
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Közben egy szép fenyőt kiválasztok, mindannyian fenyőt válasz-
tunk, hogy családunknak örömöt szerezzünk. Fenyő illata árasztja el 
a szobát, és már nem is érdekel, mi kerül a karácsonyfa alá, hisz leg-
szebb ajándék, hogy a család együtt lehessen, együtt ünnepelhessen. 
Örvendjen az újszülött babának, kis unokának. Együtt, közösen tudjuk 
énekelni a Mennyből az angyalt… és már nem is érdekel az ajándék, 
hisz szeretet ünnepéről, ugye, mindannyian tudjuk, hogy nem a tömér-
dek ajándékról szól. A karácsonyfa furcsa kis érzelemkapukat nyit az 
emberben, és ezen a kapun lép be a szeretet, és a szeretet ünneppé va-
rázsolja a karácsonyt.

Ezen a kapun menjünk át közösen családdal, barátokkal, ismerősök-
kel, és akkor békés, boldog karácsonyunk lesz.

Egy idős asszony mesélte a karácsonyról: este angyaljáráskor ő is 
feldíszített egy fenyőágacskát, mert pénze nem voltkarácsonyfára. Mo-
solyogva mesélte, már hiába írok az angyalnak, hozzám már nem érke-
zik az angyal. Tudom, az utcában sok a kisgyerek, persze, inkább oda 
menjen a hófehér ruhában az angyal. Én egy ágacskát találtam, feldíszí-
tettem…, annak is tudok örülni. Az unokáknak elküldtem a karácsonyi 
ajándékot… este elővette imakönyvét, imádkozott. Reggelre a kis ág 
alatt megérkezett az angyal ajándéka, a család sok ajándékkal.

És még sok ilyen kedves karácsonyi gondolatot mesélhetnék. Legyen 
hófehér, tiszta, békességes karácsonyunk!

„Az élet rákényszerít bennünket arra, hogy feldíszítsük gondolata-
inkat, mint egy karácsonyfát, s közben megfeledkezünk arról, hogy a 
fenyő díszek nélkül a legszebb.” (Lázár Ildikó)

Mindenki azon van,  
hogy változtasson a világon, 
 de senki nem gondol arra,  
hogy megváltoztassa magát. 

(Lev Tolsztoy)
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testi-lelki egészségünk

Dr. Andorkó Orsolya M.

Azok a diéták…

A diéta szó hallatán talán mindenki különféle fogyókúrákra meg kü-
löncségekre fog gondolni, de a szó elsődleges értelme a gyógyélelmezés. 
Görög eredetű szó, szabályozott táplálkozást, szabályozott életmódot, 
gyógyító célú élelmezést jelent. A dietetika alkalmazott táplálkozástu-
domány, mellyel Hippokratész foglalkozott először.

A diéta a közhasználatban egyrészt az emésztőszervi megbetegedé-
sek során tartandó zsír- és fűszerszegény étrenddel, másrészt a fogyókú-
rás (kalóriaszegény) étrenddel kapcsolódott össze. A diéta tulajdonkép-
pen a szervezet megváltozott állapotához igazodó táplálkozás.

A diétáról leggyakrabban a fogyókúra jut eszünkbe, mindenhol 
és mindenki tud csodadiétákat, „villámdiétákat”, amelyeket betartva 
egészségesek, karcsúak és boldogok fogunk lenni. Nem kell több, mint 
10 nap, és lecserélhetjük a ruhatárunkat – hirdetik a fogyókúrás rek-
lámszövegek. Karcsúságot ígérő étrendek ezrei hozzáférhetőek és sokan 
ki is próbálják, például a 90 napos diétát, paleodiétát, vércsoport-diétát, 
Atkins-diétát és ez csak néhány a nagyobb népszerűségnek örvendő fo-
gyást ígérő étrendek közül.

A csúnya igazság az, hogy a gyors testsúlycsökkenés felborítja az 
anyagcserét, és amint felszusszanunk, hogy lejárt a diéta, máris vissza-
kúsznak a rekordidő alatt leadott kilók, amint a megszokott táplálko-
zásunkhoz visszatérünk. Az egészséges testsúly kizárólag egy kiegyen-
súlyozott, túlzásoktól mentes életmód eredménye. Óriási tévedés azt 
hinni, hogy most leadtam x kilót, és így is marad a testsúlyom, bármit 
ehetek ezután, és folytathatom eddigi életmódomat. Ha nem történik 
egy életre szóló változtatás az étrendet, testmozgást és kikapcsolódást 
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illetően, minden hangzatos névvel álcázott fogyókúra haszontalan és 
kifejezetten káros. Például felborítja a pajzsmirigy működését, kiala-
kulhatnak epekövek (de a hízástól is!), köszvényes roham és ásványi 
anyagok vesztése (kalcium, magnézium). Ha a szokásos étrendünk bő-
velkedett édességekben, zsíros vagy sós ételekben, ezek drasztikus ki-
hagyása ingerlékenységet, koncentrálási problémákat, akár depresszióig 
fokozódó kedélyromlást fog okozni, esetleg farkasétvágyat: a nap végén 
mindent felfalunk, ami a kezünk ügyébe akad. Az agy optimális műkö-
déséhez glükóz szükséges, és ezt húsból és zöldségből nehezebb előállí-
tani, mint a keményítőből vagy cukorból. Ha azt akarjuk, hogy a vércu-
korszintünk ne ingadozzon, tehát az idegrendszerünk is jól működjön, 
előnyösebb lassan felszívódó szénhidrátokat fogyasztani: korpás kenye-
ret, teljes kiőrlésű tésztaféléket, hüvelyeseket, zöldségfőzelékeket. A ke-
serű, jó minőségű csokoládé (70-85� kakaótartalommal) is jó választás.

Az egészséges testsúly 1-2 kg-ig ingadozhat mindkét irányba, attól 
függően, hogy milyen a só- és folyadékfogyasztásunk, illetve azt se fe-
ledjük, télen a testsúly nagyobb a zsírdúsabb étrend miatt. Ilyenkor a 
mozgásra is nehezebben vesszük rá magunkat. A fogamzóképes korú 
nőknél a havi vérzés előtti 7-10. napon fokozódik a vízretenció a sajátos 
hormonháztartás miatt, ezért mutat a mérleg 1-2 kilóval többet.

Természetesen vannak olyan állapotok, amikor a diéta betartása lét-
fontosságú. A cukorbetegek számára ajánlott étrend csak azok számára 
túl korlátozó, akik azelőtt is túlzásba vitték a cukor- és kenyérfogyasz-
tást. Különböző étel-intoleranciák (pl. laktóz- és lisztérzékenység) és 
allergiák esetén az étrend az egyetlen „gyógyszer”. Tudományos szem-
pontból teljesen értelmetlen bizonyos táplálékok mellőzése: ha nem áll 
fenn pl. laktózintolerancia, nem kell lemondani a tejtermékek fogyasz-
tásáról.

A húsfogyasztás kiiktatása legtöbbször nem jelent gondot, ha fo-
gyasztunk tojást és tejtermékeket, olajos magvakat. Várandós nőknek 
nem ajánlott a vegetáriánus étrend, ahogy szoptatás alatt sem. Elméle-
tileg lehetséges vas, folsav és B12-vitamin pótlásával a hiányállapoto-
kat megelőzni. Ne feledjük, azokban a kultúrákban, ahol manapság is 
növényi alapú az étrend, általában szegénységben élnek, és ezért nem 
tudnak húshoz jutni. Ugyanakkor az éghajlati tényezők is befolyásolják 
ezeket a preferenciákat: a melegebb égövön a hús gyorsan romlásnak in-
dul és akár halálos kimenetelű ételmérgezéseket okozhat. Ezért inkább 
mellőzik a húsfogyasztást. Az emberiség fejlődésében az állati fehérjék 
fogyasztása segítette elő az agy nagyfokú fejlődését. Tehát a húsról nem 
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Amikor a változás szelei fújnak, 
a kétkedo"k falakat húznak föl,az 

otimisták pedig vitorlákat. 
(ismeretlen szerzo")

kell lemondani, de érdemes a minőségre figyelni és az elkészítésnél min-
denképpen előnyben részesíteni a párolást, grillezést.

A fentiek ismeretében elmondhatjuk, hogy azért eszünk, hogy él-
jünk (nem fordítva…), és ezáltal egészségünk a kezünkben van, ponto-
sabban: a szánkban kezdődik.
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dr. Andorkó Orsolya M.

„Gázos” ügyek –  
léggömb a hasunkban

Annak ellenére, hogy (bizonyos mértékig) természetes jelenségről 
van szó, sok embert feszélyez és kínoz a fokozott bélgázképződés. A 
puffadás a túlzott gyomor- vagy bélgáztermelés eredménye. Ennek kö-
vetkezménye a kellemetlen felfúvódás, böfögés vagy szellentés. A puffa-
dás lehet csak egy bélműködési zavar, amikor is a normálisnál nagyobb 
mennyiségű gáz képződik a belekben. A legtöbb ember naponta 10-14 
alkalommal enged ki bélgázt. A bélcsatornában normálisan kb. fél li-
ternyi gáz található, és ezt normálisnak tartjuk. A puffadás és a vele 
járó kellemetlenségek érzékelése széles egyéni eltérést mutat: sok ember 
igencsak látványosan kigömbölyödik,de jól érzi magát, másnál egy adag 
paszuly elfogyasztása azt az érzetet és látványt kelti, mintha a kilence-
dik hónapban járna, fáj a hasa és tényleg meg kell lazítania az övét. A 
haspuffadás gyakori következménye a rendszertelen, kiadós étkezések-
nek. Ez kíméletes étrenddel magától rendeződik. Ha nem követünk el 
étkezési „bűnöket” és mégis fájdalmas puffadással küszködünk, taná-
csos orvoshoz fordulni.

Mindenek előtt tisztázni kell a panaszok hátterét, amely lehet:
• rendszertelen étkezés (egész nap nem eszünk, csak este, de ekkor 

az egész napi adagot)
• a fizikai tevékenység hiánya (ülő életmód)
• funkcionáls zavarok, ún. irritábilis bél-szindróma (IBSZ)
• székrekedés
• stressz
• bizonyos vényre kapható, orvos által felírt gyógyszerek (antibioti-

kumok, gyulladáscsökkentők, gyomorsavcsökkentők, fogamzásgátlók, 
antidepresszánsok stb.)

• emésztőenzimek hiánya, pl. laktózintolerancia, idült hasnyálmi-
rigy-gyulladás (főleg alkoholistáknál)

• lisztérzékenység
• epekövesség
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• mesterséges édesítőszerek, poliolok túlzott mértékű fogyasztása 
(xilitol, maltitol, eritritol)

• zsírdús étrend, főleg a zsírban, olajban sütött ételek
• cukros és szénsavas italok

A böfögés, amit a gyomorban levő túlzott mennyiségű gázok okoz-
nak, lehet a savas reflux és gyomorfekély tünete is, de leggyakrabban 
szénsavas italok okozzák, valamint a gyors, kapkodó étkezés, rossz fo-
gak vagy a hiányos fogsor. A mértéktelen rágógumizás – mert közben 
levegőt nyelünk – természetesen szintén okozhat böfögést. Ilyenformán 
lehet némi igazság abbanis, hogy ha eszünk, ne beszéljünk közben– de 
főleg ne igyunk szénsavas italokat. Tiltólistás a sör is! A böfögés sokszor 
savas refluxszal társul. Ilyenkor sokan szódabikarbónát vesznek be,ez 
azonban még rosszabbat idéz elő: fokozódik a gyomorsav-termelés és az 
ördögi körből nem lehet kitörni. A szódabikarbónát ne használjuk még 
gyors tűzoltásra sem, inkább magnézium- vagy kalcium-karbonát alapú 
savlekötő rágótablettát vagy oldatokat próbáljunk ki.

Az irritábilis bél-szindróma egy funkcionális bélműködési zavar, lé-
nyege a fájdalmas haspuffadás, amely fokozódik pszichés stressz hatá-
sára. A fájdalom sokszor gyógyszer nélkül is megszűnik székletürítés 
után vagy a bélgázok eliminációjával. Leggyakoribb a székrekedéses tí-
pus, de másik változata a hasmenéses forma, amely jellemzően pszichés 
alapon súlyosbodik („ideges hasmenés”).Mivel ezek a panaszok szervi 
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bántalmak esetében is előfordulnak, szükséges az orvosi kivizsgálás és 
indokolt esetekben a gyomor és vastagbél tükrözéses vizsgálata.

Az antibiotikumok használatának mellékhatása a bélflóra meg-
változása, ez különböző mértékű puffadással vagy hasmenéssel jár. 
Probiotikumok használatával ez kiküszöbölhető. 

A táplálkozást illetően tudnunk kell, hogy minden egyén emésztő-
rendszere más érzékenységű, és ez természetesen az elfogyasztott étel-
mennyiségtől is függ. Meglepően sok ember nincs tudatában annak, 
hogy túl sokat eszik. A gyomor falának feszülése – ami a jóllakottságot 
jelenti – egyértelmű jelzés arra, hogy ne együnk többet. Stressz hatására 
is lassul az emésztés, emiatt puffadás lép fel.

A tejcukor-intolerancia puffadásban és hasmenésben nyilvánul meg 
tejtermékek fogyasztása után. Az ilyen egyén vékonybelében nincs vagy 
nagyon kevés a laktázenzim, amely lebontja a tejcukrot. Bizonyos élel-
miszerallergiák vagy intoleranciák is nyilvánulhatnak meg puffadásban, 
amihez sokszor hasmenés is társul.

Az idült hasnyálmirigy-gyulladás kapcsán fellépő puffadás oka az 
elégtelen emésztőenzim-termelés, mert a gyulladás elpusztítja ezeket a 
sejteket. Az ilyen betegnek, amellett, hogy puffad, hasi fájdalma is van 
minden étkezés után, emiatt nem tud normálisan táplálkozni. Ezért 
sokszor a rohamos testsúlycsökkenés kapcsán elvégzett vizsgálatok de-
rítik fel a betegséget. Az enzimpótlás sokszor hatékony lehet.

Manapság nagy népszerűségnek örvend a nyerskoszt, azaz a raw 
vegan diéta, de sok fogyókúrás étrend alapja a nyers zöldség és gyü-
mölcs fogyasztása. Sok embernél ez rendkívül zavaró puffadást, szele-
lést és refluxot okoz. Ez esetben oda kell figyelni az alapos rágásra, vagy 
fokozatosan emelni a nyers táplálék mennyiségét. Semmiképpen sem 
tanácsos mellőzni sem a gyümölcsöket, sem a zöldségeket, mert fontos 
tápanyagforrások. Legtöbbször beválik a fokozatosság elve. Mint a mér-
tékletesség is, mindenekfölött.
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Ferenczi Mária Magdolna

A találkozás érték

„A szülőföldet és a hont nem lehet szeretni, ha nem ismerjük azt úgy, 
amint a különböző tájak sajátosságában és szépségében szemtől szem-
ben áll velünk. Önmagunkat sem ismerjük és nem értjük, csak abban 
az összefüggésben, amelyben élünk. […] Napfényes tetőkre hívogatnak 
ezek a sorok. Oda, ahol az előítéletek és elfogultságok szorító és elnyo-
morító bilincsei lehullanak, és meg tud szólalni az ember a saját hang-
ján, tud járni a saját lábán, és mer gondolkozni és érezni a saját elméjével 
és szívével.” (Tavaszi Sándor: Erdélyi tetők)

ezek vagyunk mi
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A sepsiszentgyörgyi unitárius nőszövetség ősztől tavaszig kéthe-
tente találkozik, szeretetvendégséget szervezünk előadókkal, laskát 
készítünk, kézimunkázunk, betegeket látogatunk, fenntartjuk a test-
vérkapcsolatot néhány egyházközség nőszövetségi tagjaival. Júliusban a 
csodálatos Fogarasi-havasokban kirándultunk, a Kárpátok legnagyobb 
festői hegységében, augusztus végén a homoródalmási országos nőszö-
vetségi konferencián vettünk részt, szeptemberben pedig Torda, Szent-
mihály, Mészkő, Torockó, Torockószentgyörgy, Nagyenyed, Gyulafe-
hérvár és Fogaras nevezetességeinek egy részét látogattuk meg.

A Fogarasi-havasok a Csindrel-hegység és a Barcasági-hegyek között, 
az egykori Szeben és Fogaras vármegyék területén, a volt román ha-
táron emelkedik: a Fogarasi-havasok gerincén húzták meg a határt. A 
Bâlea gleccsertó 2034 méter magasságban a havasok legnagyobb ten-
gerszeme. Nagyszerű élményben volt részünk, akik felkapaszkodtunk a 
meredek szurdokvölgyön, sziklás, köves ösvényen a vízesésig. A gyönyö-
rű napsütésben élvezhettük a természet e lenyűgöző látványát. Utunkat 
a Transzfogarasi szerpentinen folytattuk, az argeşi Vadu mesterséges 
gyűjtőtavához, majd a Királykő mellet elsuhanva hazafele kanyarod-
tunk.

Augusztus utolsó szombatján a homoródalmási UNOSZ-konferencián 
vettünk részt, ahol átadtuk az országos nőszövetségünk vándorabro-
szát, ami egy évig díszíthette templomunkat a maga 103 kis három-
szögével. Örülünk, mert két egyházközség háromszögével gyarapodott 
vándorabroszunk, és hiszünk az utazása folytonosságában, hogy min-
dig gazdára talál egy-egy egyházközségben. Nagyszerű fogadtatásban, 
istentiszteletben, előadásokban, ünnepi műsorban volt részünk, amit ez 
úton is köszönünk a szervezőknek, a meghívottaknak és előadóknak. 
Igazi élmény volt e találkozás régi és új asszonytársainkkal, örvendtünk 
az együtt ünneplés lehetőségének.

Szeptember 12–13-án ismét útra keltünk. Első megállónk Torda volt, 
ahol Józsa István Lajos lelkész és felesége köszöntöttek, majd megláto-
gattuk az unitárius és a katolikus templomot. Tovább sétáltunk Torda 
utcáin, megnéztük a Jósika Miklós Elméleti Líceumot, hallgatva a helyi 
lelkész értékes előadását. A város az egykori Torda vármegye, majd Tor-
da-Aranyos vármegye székhelye, történelmi jelentőségű központja volt.

Már a rómaiak is bányásztak itt sót. A tordai só első írásos említé-
se abban az oklevélben fordul elő, amelyet I. Géza király állíttatott ki 
1075-ben, később Torda lett az összes erdélyi sóbányák központja a só-
hivatalával. De megtudtuk azt is, hogy itt tartották az első dokumentált 
országgyűlést 1288-ban, ugyanakkor azt az országgyűlést is, amely a 
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legnevezetesebb számunkra, unitáriusoknak: az 1568-ast , amelyen ki-
hirdették a vallásszabadságot. Az unitáriusoknak már vallásalapításuk 
első éveiben volt Tordán iskolájuk.

Utunk a múzeumba vezetett, amely épület a maga idejében Torda 
egyik legfényesebb portájának számított. Különösen értékessé teszi, 
hogy egyike a fennmaradt kevés középkori hivatali épületeknek Er-
délyben. Itt megtekintettük Körösfői-Kriesch Aladár 1898-ban készí-
tett, 3x4 méteres festményét, Az 1568-i tordai országgyűlést, amely 
az erdélyi egyházak vallásszabadságát megszavazó országgyűlésének 
állít emléket.

Igazi élmény volt számunkra a sóbánya, amely ma turisztikai köz-
pont, gyógyhely.

Következő állomásunk Szentmihály volt, ahol szívélyes fogadtatás-
ban volt részünk Dimény esperes úr és felesége részéről. A paplak ud-
varán élvezhettük a találkozás örömét, a friss kalács illata, a frissen 
szedett szőlőgerezdek otthonos hangulatot teremtettek. A találkozás 
érték – fogalmazott Dimény esperes úr.

A következő állomás Mészkő volt. Itt Szél Gyula gondnok úr kalau-
zolt, megmutatva a paplakot kívülről, az udvart, a Balázs Ferenc közös-
ségi házat, a patinás öreg templomot.

Nem hagyhattuk ki a Csukás vízesést, amit hamar megtaláltunk 
visszafele jövet, a kőhídtól balra kanyarodva, szekérúton haladva. Ahol 
a Hesdát pataka az Aranyosba ömlik, ott találtunk rá az első vízesésre, 
a gát után, néhány métert araszolva a köveken át, keskeny ösvényen, 
majd egy ideiglenes pallón átegyensúlyozva. Bizony, nem bántuk Kolcza 
Zsuzsa tagunk biztatását, a látvány nagyszerű volt.

Torockóig meg sem álltunk, ahol elfoglalva szálláshelyünket, a falu 
felfedezésére indultunk. Mintha az idő megállt volna Torockón, az volt 
az érzésünk.

Másnap reggel Torockószentgyörgyre utaztunk, elsőnek a lenyűgöző 
Székelykő kúria udvarán sétáltunk, majd Finta Emese lelkésznő jóvoltá-
ból a paplak udvarát és az unitárius templomot is megnéztük.

Következő úticélunk Nagyenyed volt, ahol az ódon református 
templom szelleme érinthetett meg, majd az 1622-ben Bethlehen Gábor 
által alapított kollégiumban hallgathattuk a mintegy 600 magyar gyer-
mek zsivaját, s a három elsős gyermek csengetését, ami a szünet végét 
jelzi azóta is. (Boga nagyapám lépteit véltem hallani, aki 1910-ben itt 
vehette kézbe tanítói oklevelét.) A természeti múzeumot is megnéztük, 
aminek a legnagyobb élvezője Kata volt, Szabó Éva unokája, akit itt is 
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minden nagyon érdekelt, útitársságból jelesre vizsgázott. Kicsit mind-
annyian unokánknak tekintettük.

A múzeumban felkaptuk fejünket Kisbaconi Benkő Ferenc 
(Magyarlápos, 1745 – Nagyenyed, 1816) neve hallatán ( románul szólt a 
vezetés), aki református lelkész, híres minerológus volt. Iskoláit 1759-től 
Nagyenyeden végezte, majd 1776-tól Németország egyetemein tanult. 
Ő az első magyar nyelvű ásványtani mű szerzője (1786). 1796-ban a 
jénai természetvizsgáló társulat tagjává választotta. A nagyenyedi ter-
mészettudományi múzeum az ő javaslatára létesült.

Gyulafehérvár történelmi központja a világörökség javaslati listáján 
szerepel. Itt pompázik a 13. századi székesegyház, a fejedelmi (jelenleg 
püspöki) palota, az Apor-palota, a Batthyáneum. A műemlék várat láto-
gattuk meg, lenyűgözött nagysága, szépsége.

A vár már 997-ben létezett, I. István korában, Erdély legjelentősebb 
román kori épülete, a román kori magyar művészet egyik legnagysze-
rűbb alkotása és egyike a legrégebbi műemlékeinknek. A főbejárattól 
balra Fráter György sírja látható. Jobb oldalon Hunyadi János faragott 
szarkofágját csodálhattuk meg, kétoldalt fia, a kivégzett Hunyadi László 
és testvére, János nyugszik. János Zsigmond első erdélyi fejedelem ma-
radványait kőkoporsó őrzi, mögötte édesanyja, Izabella királyné teste 
nyugszik. Márton Áron (1896–1980) püspököt a templom kriptájában 
helyezték örök nyugalomra. A jelenlegi püspöki palota a székesegyház 
mellett található. A hajdani püspöki palotát János Zsigmond alakíttatta 
át fejedelmi palotává. Ebben lakott Izabella királyné Buda bevétele után.

Hazafele jövet meglátogattuk Fogaras várát, amelyet 1456-ban em-
lítettek először, de valószínű, hogy a kővár építése már a 14. században 
elkezdődött. 1738 és 1765 között az uradalom Bethlen Gábor erdélyi 
kancelláré volt, majd 99 évre a szász universitas kapta zálogba. Ezután 
a magyar, majd a román államé, de közben magát a várat 1715-től egé-
szen 1960-ig börtönként használták.

Élményekben gazdagon, lelkünk csordultig telt örömével érkeztünk 
haza. Az együttlét, a közösen megtett utak közelebb visznek egymás-
hoz, mert mi hiszünk a közösség megtartó erejében.
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Sigmund Julianna

Köszöntő

(UNOSz-találkozó, Homoródalmás,  
2017. augusztus 26.)

Szeretettel köszöntöm az UNOSz vezetőségét és unitárius nőtestvé-
reimet!

A magyarországi nőtestvérek üdvözletét tolmácsolom, ami erősíti 
összetartozásunk érzését.

„Így bár sok tagja van, mégis egy a test” 1Kor 12,20
Minden nőszövetségi tag egyformán fontos, még ha minden egyes 

tag másmilyen is. ettől sokszínűek a szövetségek. Néhányan dicsőítő 
éneklésben vesznek részt, megint mások a bizottságban üléseznek. Né-
hányan a színfalak mögött tevékenykednek: ételt főznek, gyerekórán 
segítenek, vagy templomot díszítenek. Egyik feladat sem fontosabb a 
másiknál.

Isten különféle szerepekre hívott el a nőszövetségben. Ha betartjuk 
azt a feladatot, amire Isten szánt, akkor felülemelkedhetünk a hasonlít-
gatáson, s így egyre több örömöt találunk tevékenységeinkben.

Köszönjük, Istenünk, a szerepek sokszínűségét, segíts támogatnunk 
egymást, miközben Téged szolgálunk. Ámen.

Jövőre ünnepeljük egyházunk fennállásának 450 évfordulóját. 450 
év távlatában szeretnék emlékezni azokra a nőtestvérekre, akik támo-
gatták az unitárius egyházat és lelkészeit.

Szívből kívánom Isten áldását az életetek minden napjára! .
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Csegezi Ildikó

Hittel erősebbek vagyunk

A hit Isten ajándéka, s ha az ajándékot nem kell kifizetni, hanem 
megköszönni, őrizni, vigyázni kell, akkor Istentől kapott ajándékainkat 
is csak ápolni kéne, értékként gondozni.

Az életnek minden apró öröméért köszönet és hála jár Istennek, s ha 
azt mondjuk, hiszünk benne, ezt a parancsolatainak tiszteletben tartásával 
bizonyíthatjuk, mert „az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr” (5Móz 6,5).

Mi, emberek legtöbbször oly sokat várunk Istentől, talán a lehetet-
lent is, bele nem gondolva abba, hogy vajon mit is érdemlünk, tettünk-e 
annyit az Úr parancsai szerint, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül álljunk 
elébe és kérjünk tőle.

Saját lelki őszinteségünk, megnyugvásunk megteremtése – melyre 
nagy szükségünk van – annyit jelent, mintha meghódítanánk a világot, 
hisz minden a lélekből indul. A szeretet, hit, remény, jóság, bizalom, 
segítőkészség, imádkozás, békességteremtés – olyan emberi tulajdon-
ságok, amelyek meghatározzák életünket, lelki nyugalmunkat. Mert, 
ugye, milyen jól eső érzés szeretni embertársainkat, őszintén szólni 
bármiről a lélek tisztaságáért, jó lenni minden értelemben, soha nem 
látni meg semmiben a rosszat, hanem mindig a jó cél felé vezető utat 
nézni, keresni. Hitünk erejével pedig legyőzhetjük a gonoszt, ha kell, 
gátat törni Isten felé, mert abból a hitből ered minden, amit szülőktől, 
nagyszülőktől templomunkból tanultunk, és aki jól megtanulta a házi 
leckét, amit Istentől kapott, többé el nem felejti, mindig az Ő szabályai 
szerint lépked életútján.

A bizalom pedig olyan erős kötelék Isten és felebarátaink iránt, mint 
egy vastag lánc, amit kovácsolás tüze nélkül nem lehet elszakítani, s 
amit ha állandóan erősítünk, soha nem válik gyenge cérnaszállá. Isten 
iránti bizalmunk pedig egyben azt jelenti, hogy nem fülsértő számunk-
ra az Ő beszéde, s ha többször kezünkbe vesszük a Bibliát, az lesz az 
igazi léleknyugtató számunkra!

Segítőkészség? Fantasztikus dolog – mai szóval – hiszen jobb adni, 
mint kapni, s így legtöbbször célba ér a jó szándék. Az ember szíve ör-
vend, ha valakit kisegít vagy megajándékoz, meglep, talán sokkal jobb 
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az ilyenfajta öröm, mint amikor mi kapunk. S ameddig nyújtani tu-
dunk valamit felebarátunknak, fizikai, akár lelki segítséget, azt jelenti, 
egészségesek vagyunk, s Isten elé büszkén állhatunk jótetteinkkel.

Hogyha otthonainkat a béke házává tudjuk varázsolni, ez igazi győ-
zelem, hiszen így a rossznak nem lesz helye nálunk. A harmónia, ahol 
sugárzik, ott csend és nyugalom lakozik.

Talán naponta elhangzik valaki szájából, hogy stresszben él, aggódik 
valamiért, nyugtalan minden napja… Nem csoda, hogy néha-néha a 
nyugalomra, csendre vágyunk, ezzel próbálja a zajosan pörgő hétközna-
pok okozta fáradtságot kipihenni.

Ha visszagondolunk elődeink életére, csupán azt láthatjuk belőle, 
hogy munkás napjaik ellenére nyugodtan éltek, a kapuk elé kiülés, kár-
tyázás, különböző női kézimunkák, nótázgatás levezette a felgyülem-
lett nyugtalankodást, s ne feledjük, hogy erős hitük segítette őket, nem 
csüggedtek, a sok-sok gyereket hitben nevelték a szülők, nem volt dada 
avagy öregotthon, de panasz se volt. Viszont a templomok padjai nem 
voltak üresek, a gyalogolás nem esett nehezükre. Ők hittek a tegnap-
ban, a mában, a holnapban!

A ma élő embereket pedig a sokféle betegség, a híradók sötét, ijesztő 
képei annyira megdöbbentik, hogy ezt már alig lehet elviselni, egyedüli 
kiút az Isten felé vezető ösvény járása, a reménnyel feltöltő imádság.

Ahogyan testünket tápláljuk, akképp cselekedjünk a hittel is, óvjuk, 
vigyázzunk a lelki egészségünkre, mert ami egyszer megszakad, már 
nehezen lehet összefűzni, s ha elveszítünk valamit, nem biztos, hogy 
megtaláljuk.

A hit felsegít, ha elesünk, a hit életre kelt, előre visz, a hit megbo-
csájt és magához ölel, utat mutat – egyszóval: a teljes jó, mely elvezet az 
Istenhez!

„Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a  hit ál-
tal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” (Kol 2,7)
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kitenkinto

Bodor Lídia Emese

Belülről

Más szögben süt be a napfény. Másként csukódik az ajtó. Átértéke-
lődött a közelség és az együttlét érzése. Szokatlanul kopog az esőcsepp 
az ablakon. Másként forgolódsz a konyhában. Más a város fénye és a 
levegő öböl-illata. Másként ítéled meg a jólét kérdését. A reggelek lassú 
tánca különös elemekből áll össze. Más közegben marad élő a kapcsolat 
azokkal, akik fontos részét töltik ki lelki világodnak. Átértékelődött 
már a távolság és az idő fogalma is. Sokszor. Még a szeretet is más. És a 
Gondviselés fényét különös történésekben látod meg.

Mindennapi szerepeinkben, hivatali kötelezettségeink és családi 
tennivalóink közepette sokszor válik megszokottá az, amit oly gyakran 
élünk meg. Ebből a megszokott, láthatatlan burából való kilépés sokféle 
másságot hoz. Ugyanakkor sokféle növekedést is.

Annak a megtapasztalása, hogy a világ milyen óriási és csodálatos 
hely, azzal is jár, hogy belátjuk, sok minden azért van úgy bennünk, 
mert amióta vagyunk, ezt vagy csak azt láttuk, tapasztaltuk az egyetlen 
igazságnak. A hagyományt, a megszokást, az ismert meder biztonságát. 
A félelmet, az előítéleteket, a gyávaságot, a bezártságot vagy éppen a 
lehetőségek hiányát a megszokottból való kilépéshez.

A vágyakozás, várakozás útján, a szeretet ünnepe fele készülve az 
elmúlt években sokszor elbuktam már a tervezésben. Az őszinte aka-
rásom a valóság időprésében gyakran maradt alul. Idén ez kicsit más. 
Nem kizárólag a fizikai valóság és távolság teszi azzá (bár, mi tagadás, 
az is!). Annál inkább az a néhány felismerés, ami újra megerősödött 
bennem. Ma már tudom, hogy az évnek ezen „kijelölt” időszakában 



44

sem lehet jobban szeretni, törődni, ajándékozni, mint ahogy azt nap 
mint nap hitelesen tesszük. Mert ez nem parancsszóra megy, sem kat-
tintásra, mint a fénybe öltözött városok látványa. Ma már tudom, hogy 
az ilyenkor óhajtott önfeledt boldogság és együttlét csak úgy lehetséges, 
hogyha az év minden napjában ott van. Ami hirtelen lesz „kirakat han-
gulatú”, az csak látszat.

Ez az időszak akkor lesz igazi, hogyha belülről jó. Akiket szeretünk, 
azoknak a legjobbat kívánjuk adni magunkból. Azt akarjuk, hogy ne-
kik jó legyen s ebben a jóban nekünk is jó elmerülni. Akit szeretünk, 
az érezhet másként ugyanabban a helyzetben, és én képes vagyok meg-
hallgatni azt a máskéntet. A szeretet melegében az én véleményem ki-
zárólagos igazsága mellett valaki más szemszögéből a másfajta érzés is 
ugyanolyan igaz, mint az én helyzetemben az enyém. Amikor szeretet-
ben vagyunk, akkor az válik fontossá, ami összekapcsol. Amikor szere-
tetben vagyunk, akkor meleg bizsergés járja át egész valónkat. Amikor 
szeretetben vagyunk, akkor semmi nem hiányzik.

Idén, a megújulás, a reformáció 500. évében azt kívánom magunk-
nak, hogy belülről legyen fénylő, hiteles és szeretetteljes ez az időszak. 
Az alapokhoz való visszatérés jelentse azt, hogy újraéljük az őszinte 
megértést és a jó kommunikáció buborék-csodáját. A szeretet ünnepe 
fele közeledve próbáljunk meg igazán jelen lenni kapcsolatainkban. A 
tudatos odafigyelés időszakában idén ezekkel szeretném megajándékoz-
ni magam és azokat, akikkel megosztom az életút ezen szakaszát:
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Maradjak hiteles és engedjem, hogy mellettem más is az lehessen. A 
sokszínűség csodássá teszi közösségeinket.

Teremthessek bizalmi légkört. A bizalom azt is jelenti, hogy védtelen 
vagyok, egy fél mozdulattal, fél mondattal is sebezhető. Ez az ára annak, 
hogy egy szempárban a világ éltető fényét, egy ölelésben a legbiztonsá-
gosabb talaját élhetem meg… Kockázatos, ám e nélkül nem érdemes.

Teljes valómmal jelen legyek abban, akkor, ott, amiben épp va-
gyok. Mások számára is. A múlt terhe és a jövő ismeretlenje csak 
sarkítja azt, ami mellett most döntöttem.

Mondhassam el, hogy mi az, amit értékelek benne, hogy meny-
nyi jót tanultam vele, általa, mellette. S ha más személyről beszélek, 
csak akkor tegyem, ha róla is azt tudom mondani, ami jó, amit tisz-
telek, csodálok benne, amit jól végez, amiben példa számomra.

Engedjem, hogy hullámozzon a szeretet a környezetemben. Él-
jem meg, ahogy minden mozdulattal, minden lélegzetvétellel valami 
egyedi rezdülése és része vagyok a világnak, bármilyen hangulatú le-
gyen is a sajátom. És tapasztaljam meg azt a felszabadító szentséget, 
hogy a Gondviselés tenyerén együtt hullámzunk.

Azt kívánom hát, hogy belülről, lélekből, szeretettől szépüljön a 
környezetünk, az otthonunk, a közösségünk, az önképünk, az ün-
nepünk és az életünk.
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Márkos-Mátyás E. Zita

Variációk anyagra

Gatyótök

Ez alkalommal az újrahasznosításnak áldozunk. Célukat hűen ki-
szolgált anyagdarabokat keltünk új életre. Elsőnek ezt a posztótököt 
mutatom be nektek. Régi farmernadrágok szárait használtam fel hozzá. 
A fonákján megkötöttem az alját, a színére fordítva pedig gyapjúval, 
vattával (akár rongydarabokkal) kövérre tömtem. Ezt a szájat is megkö-
töztem, majd sötétebb anyagból levelet és szárat vágtam neki, amiket 
ragasztópisztollyal erősítettem a fejhez. Végül cérnával cikkekre kötöz-
tem a tököt. Őszi vasárnapi iskolában a gyerekekkel ilyeneket készítet-
tünk az iroda, udvar dekorálásához.

ügyes kezek
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Zokniember

Kisfiam, Örs már kinőtt zoknijaiba rizset töltöttem, háromnegyed 
részüknél cérnával megkötöttem, fölül is. Gombszemet varrtam neki, 
mosolygó szájat, sapkát és sálat, s máris kész lett a télhírnök.
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Harisnyamanó

A test fehér poláranyagból készült, ami régi párnatöltelékkel van 
töltve (rizzsel is megoldható ez), orra rózsaszín selyemharisnya vattával 
töltve, sapkája régi kötött pulóver, a szőrmét összegyűjtögettem min-
denféle sapkáról, kabátról. Az alkatrészeket ragasztópisztollyal illesz-
tettem egymáshoz.

Légy kreatív, nézz körül a lakásban, mi használható fel, alkoss! 
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Andorkó Júlia Eszter

Karácsonyi díszek 
száraztésztából

Ha különleges díszeket szeretnénk a régi, megunt karácsonyfadísze-
ink helyett, kipróbálhatjuk a száraztésztából készített pici díszeket. A 
tésztagyűjtögetés már eleve izgalmas elfoglaltság lehet a ház aprónép-
ének, a ritkább formájú tésztafélék beszerzése nagymamák kamrájából, 
üzletből, otthoni konyhaszekrényből igazi kaland lehet. Az olasz tész-
takülönlegességből mindenképpen érdemes néhány szemet ilyen célra 
tartogatni. 
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Hozzávalók:
• száraztészták
• jó minőségű ragasztó
• fagolyó (az angyalkához)
• arany vagy ezüst festékspray, kályhaszegély-festék, tempera
• cérna (hogy felakaszthassuk a fenyőre)
A tésztákat egyéb anyagokkal is párosíthatjuk, (pl. fagolyó), ha adott 

figurához nem találunk megfelelő formát. Barkácsragasztóval, ragasztó-
pisztollyal rögzíthetjük egymáshoz az elemeket. 

Készíthetünk hópelyhet különféle méretű, korong alakú száraztész-
tákból, nagyobb méretű csigatésztákból, kagylótésztákból különleges 
csillagot is összeállíthatunk, de csőtésztából akár fenyőfácskát is készít-
hetünk. A fotón egy angyalkadísz készítésének lépéseit mutatjuk be.

Célszerű és gyors megoldás festékspray-t használni. Különösen nép-
szerűek ilyenkor az arany és ezüst színű dekorációs spray-k. Hagyomá-
nyos módon ecsettel is kifesthetjük (akrilfestékkel, esetleg temperával) 
a díszeket. Igény szerint fényessé és tartósabbá tehetjük lakkozással. 
Hóspray-vel hangsúlyozhatunk egyes motívumokat. Egyes figurákhoz 
használhatunk flittereket és csillámport is.

Ha a kalapács az egyetlen szerszámod, 
mindent szögnek nézel. 

(Abraham Maslow)
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Lukátsi Vilma

Megtaláljuk-e?

Teremtettünk mi is világot,
komfortosat, tele lármával,
és kutatjuk: hová mehetnénk
megnyugodni,
Szólni egymással...

Jó lenne egy kicsit pihenni,
csökkenteni a sebességünk,
kiszállni a körből!
Megállni,
örülni a tényeknek, hogy élünk!

Megtaláljuk-e még a csöndet,
ahol a szél fúj a magasban ,
s a lélek mélyén beszél a Hang 
szelíden, halkan…?

versajándék
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Sigmond Júlia

FÁJDALOM

a sírás
küszöbén
állok
várok
az ajtó
zárva
hiába
kopogok
körülöttem
fekete
üresség
félek
összeszorított
szájjal
állok
némán
várok
könnyeim
befelé
hullnak
fekete
kavicsok
keményen
koppannak
kavicshegy
lettem
a sírás
küszöbén
megöregedtem
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Sigmond Júlia

Titokcsoda

Megszületünk.
Élünk.
Meghalunk.
Nem tudjuk, nem értjük: miért?
Honnan és hová?
De vagyunk.
Néha szenvedünk.
Néha boldogok vagyunk.
Furcsa.
Különös.
Érthetetlen.
Egyszer-egyszer ködben bolyongunk.
Eltévedünk.
Sokszor elbűvöl bennünket valami felfoghatatlan gyönyö-
rűség.
És van, amikor hallgatjuk a csöndet.
A magány nem fáj, ha egyedül vagyunk.
De a fehér éjszakák kősúlyúak.
A hihetetlen álmok szépsége varázslatos.
És a tiszavirág életű örömök végzetesek.
Aztán egyszer csak eljön a pillanat.
Beborítja lényünk a mennybolt égi kékje.
Már tudjuk, már értjük, hogy miért.
És azt is, hogy honnan és hová.
Már hisszük, hogy az élet egy nagy titok.
Már tudjuk, hogy az élet egy nagy csoda.
Már valljuk, hogy az élet egy titokcsoda.
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Ady Endre

Karácsony 

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.
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II.

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből 
- Úgy mint régen - 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

III.

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni... 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra.
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Andorkó Júlia Eszter

Karácsonyi céklaleves

Ha kedvünk lenne a hagyományos karácsonyi menüt megújítani egy 
könnyed levessel, akkor érdemes kipróbálni a céklakrémlevest. Már szí-
ne is ünnepi mélybordó, hát még az íze! A leveshez nem kellenek drága 
alapanyagok, mégis különlegesebbé és ünnepibbé tehetjük vele a menüt.

Hozzávalók:
• 3 közepes fej cékla
• 5 szál újhagyma (vagy 1 közepes fej vöröshagyma)
• olívaolaj
• 1,5 liter zöldség- vagy csirkealaplé
• fél citrom leve
• 2 evőkanál tejföl + díszítéshez 
• só
• bors 
• variálhatjuk fűszerekkel is: gyömbérrel, tormával, római köménnyel
• 1 csokor petrezselyem
• 2 keményre főtt tojás a tálaláshoz

Elkészítés: Egy lábasban kevés olívaolajon és alacsony lángon kezd-
jük el párolni a felkarikázott újhagymát (vagy felaprított vöröshagy-
mát). Amikor már üveges, adjuk hozzá a meghámozott és felkockázott 
céklát, forgassuk és dinszteljük 3-4 percig, majd öntsük fel az alaple-
vünkkel. Főzzük 10-15 percig, amíg a cékla megpuhul, majd tegyük tur-
mixgépbe a levest, és turmixoljuk selymesre. Facsarjuk hozzá fél citrom 

fozocske
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levét, adjunk hozzá 2 evőkanál tejfölt, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, 
majd egy utolsót keverjünk rajta a konyhagéppel.

Közben a felaprított petrezselymet tejföllel keverjük ki. 
Ha a levest tányérokba mertük, a petrezselymes tejföllel és a felkoc-

kázott főtt tojásokkal tálaljuk.

Az ostoba azért él,hogy egyék és 
igyék,az okos azért eszik és iszik, 

hogy éljen. 
(Szókratész
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hirdetés

Felhívás imaírásra

A Magyar Unitárius Egyház megalakulásának 450. évfordulóján, a 
2018-as emlékévben az Unitárius Nők Országos Szövetsége egy ima-
könyv kiadásával szeretne tisztelegni a jeles évforduló előtt. Felhívást 
intézünk minden unitárius nőtestvérünkhöz, hogy írják le azokat az 
imákat, amelyeket életük különböző helyzeteiben elmondtak, amelyek 
segítettek átélni az örömöket és fájdalmakat egyaránt, és amelyeket sze-
retnének másokkal is megosztani.

Javasolt témakörök: hálaadás az életért, a gyermekekért, a szülőkért, 
a termésért, hálaadás azért, hogy nő vagyok, hogy édesanya lehetek, 
imádság a szükségben, betegségben, megpróbáltatásban, hálaadás azért, 
hogy unitárius vagyok, köszönet elődeinknek stb.

Az írások terjedelme ne haladja meg az egy gépelt oldal terjedelmet. 
Egy személy több imát is beküldhet. A beérkezett imákat egyházi és vi-
lági személyekből álló bizottság fogja elbírálni és megjelenésre javasolni.

Kérjük, hogy az imákat az imapalyazat@yahoo.com elektronikus 
címre vagy postai címünkre küldjék el legkésőbb 2018. január 31-éig. 
Postacím: UNOSZ, 400750, Cluj-Napoca, OP 1, CP 24.

Szeretnénk, ha nagyon sok nőtestvérünk jelentkezne felhívásunk-
ra, hogy a tervezett imakönyv minél jobban tükrözze asszonyaink lelki 
gazdagságát és unitárius hitünket. Mindenki, aki imát küld be, tiszte-
letpéldányt kap.

AZ UNOSZ VÁLASZTMÁNYA



59NŐK VILÁGA

 
Olvasóink és előfizetőink 
figyelmébe!

A Nők Világa kiadványunk 2018-ban négy alkalommal jelenik meg: 

húsvétra, nyáron és ősszel, valamint karácsonyra.

Az előfizetési díj egy évre postaköltséggel együtt: 15 RON
Szabadárusításban, postaköltség nélkül egy példány ára: 2,5 RON

Előfizetni a köri elnökök vagy az egyházközségek közvetítésével lehet, 
vagy személyesen Asztalos Klára UNOSZ titkárnál 2018. február 15-éig.

Villámposta: klariasz44@gmail.com
Telefon: 0740 685 087

Aki szeretné a Nők Világát rendszeresen olvasni,
kérjük, fizessen elő idejében!

„ . . . elindultak, és íme, a csillag, 
amelyet láttak napkeleten,elttük 
ment mindaddig, amíg odaérve 

meg nem állt a hely fölött,ahol a 
gyermek volt. Amikor ezt látták, 

igen nagy volt az örömük. Bemen-
tek a házba,meglátták a gyermeket 

anyjával,Máriával, és leborulva imád-
ták o"t. Kinyitották kincsesládáikat, 

és ajándékokat adtak neki: aranyat, 
tömjént és mirhát.“ (Mt 2,9–11)
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Az UNOSz vezeto"sége és a 
szerkeszto"ség minden kedves Olvasónak 
áldott,békés karácsonyt és sikerekben 
gazdag,boldog új esztendo"t kíván!


