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Bodor Piroska

Szeretet, Jóság,  
drága jó Atyánk!

Csend és béke érzése vegyül most lelkünkben egy bizsergető, öröm-
teli ujjongással. Megújulás?! Újjászületés?! Ez lenne az, Atyánk?

Amikor megteremtetted a világosságot, a vizeket, a növényeket, 
az égboltozatra a világító testeket, az állatokat, az embert, mindent, 
ami a földön él, láttad hogy jó, gyönyörködtél benne, és megáldottad 
őket, megáldottál minket. Ebben az áldásban ott volt és van örök gond-
viselésed és szereteted, amely végigkíséri egész életünket. A mindenna-
pi rohanásainkban, a csábító technológia vívmányai közepette, melyek 
lekötik még lelkünket is, ritkán nézünk fel, hogy érzékeljük, milyen 
csodákkal telített Világ részesei vagyunk.

Tavasszal, amikor a hideg felenged, és a természet lassan megújulásra 
készül, olykor-olykor mégis nézzük a lassan rügyet fakasztó fák ágait, 
amint megmutatják csillogó, üde, zöld ruhájukat. Igaz, egyre ritkábban 
nézünk fel a fákra, a napra, az égboltozatra, sőt embertársaink szemébe 
se nézünk, így lassan homályossá válik látásunk, eltompul hallásunk, 
és megkövesedik a lelkünk. Vannak életesemények, pillanatok, amikor 
kitárjuk lelkünk ablakát embertársaink felé, látásunk, hallásunk, fi-
gyelmünk is élénkebbé válik. Halljuk a csörgedező patak lágy ritmusát, 
látjuk a Napot, melynek melege lelkünk mélyéig hatol, és érezzük embe-
ri kapcsolatainkban is az egymásra figyelés békés ráhangolódását és az 
a jó érzés tölti be szívünket, hogy milyen jó, hogy vagyunk egymásnak 
családtagokként, barátokként és a Te gyermekeidként. És ilyenkor ész-
leljük igazán, hogy valóban szeretet, jóság vagy, drága jó Atyánk.

Isten felé



6

Ez az újjászületés, megújulás húsvéti üzenete is számunkra. Ilyenkor 
a csoda, a titok is kicsit nyilvánvalóbbá válik. Titok, mely önmagunk-
ban rejlik, de szükség van arra, hogy tanítva tanuljuk újra és újra a lá-
tást, a hallást, az odafi gyelést, a megértést, a megbocsátást...

Bevalljuk Neked, jó Atyánk, hogy sokszor félünk, hogy hitetlenül és 
értetlenül sodródunk az életben másokat is magunkkal sodorva, hogy 
elég sokszor megtorpanunk, erőtlenek és kételkedők vagyunk, letaga-
dók és megtagadók vagyunk. Látod, jó Atyánk, minden olyan tulajdon-
ság megvan bennünk, mint az egykori jézusi tanítványoknak. A ragasz-
kodás, az őszinte, igaz ragaszkodás Irántad hiányzik kicsit belőlünk, 
de Te még így is, még ekkor is ünneppé varázsolod hétköznapjainkat 
és szeretetté, jósággá formálod át szívünket, hogy lelkünk zenéje a leg-
szebb életszimfóniát játszhassa el életünk minden napján, minden pil-
lanatában, akkor is, ha fáj és sajog szívünk.  Ez a megújulás, amivel 
megajándékozol bennünket, hogy észleljük, megértsük, megláthassuk 
a Te közelségedet.

Köszönjük a bennünk és a világban feltárulkozó csodát, melyet sok-
szor az önmagunk helyes észlelése és elfogadása során láthatunk, érthe-
tünk meg. Azt a csodát, hogy istenarcúságunkat csakis egymásban lát-
hatjuk meg, mely nem más, mint a szeretet és jóság tükröződése a másik 
és a magunk szemében és cselekedeteiben.

A Te örök áldásod kísérje gondolatainkat, lépteinket, cselekedetein-
ket egész életünk során. Ámen.
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Márton Edit

Életnek és feltámadásnak 
Istene, édes Atyánk!

Kietlen, zord téli napjaink és sötét nagypéntekeink világából egy 
keskeny lélekösvény ma Hozzád vezetett. Úgy vártuk ezt az ünnepet, 
mint a mag a föld rögei alatt a simogató meleget, mint a fák ágain a rügy 
a tavaszi sugarat, mint a vándormadarak a visszaérkezést fészkük biz-
tonságába.

Életünk golgotás útjain oly sokszor gondoltunk feltámadásra, újjá-
születésre. Húsvét! Bűbájos varázzsal hányszor jelentél meg kereszthor-
dozásunk nehézségei közepette, és mi örömtől repeső szívvel vártunk, 
áhítoztunk utánad és te 
jöttél tisztán, hófehéren, 
úgy, ahogyan imádsá-
gunkban megfürösztött 
lelkünk azt elképzelte.

Köszönjük, Atyánk, 
az idei várakozás biztató 
reményét; köszönjük az 
ébredő tavaszt, mely élet-
re hív, mely reményt szül, 
és hitet táplál, köszönjük 
az egész élni akaró életet 
a maga szépségével, köny-
nyeivel, mosolyával, eré-
nyeivel és bűneivel úgy, 
amint azt Te nekünk 
ajándékozod, de min-
denekfelett köszönjük a 
húsvéti hitet, az élet és 
feltámadás égi erejét.

Ha nem egy, de száz 
szív dobogna a kebelben, 
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ha nem egy múló pillanat, hanem egész életünk egy szent imádság len-
ne, akkor sem tudnánk kellőképpen megköszönni jóságodat, kifejez-
ni hatalmadat és dicsőségedet. Két karunkban Te vagy az erő, a meg-
mozduló barázdában Te vagy az élet, szívünk dobbanásában Te vagy 
az imádság, hitetlenségünkben Te vagy a hit és bátorítás.

Atyánk, add, hogy várakozásunk ne legyen hiábavaló, élni akará-
sunk ne legyen önámító, imádságunk ne legyen hazug suttogás és mun-
kánk hiábavaló erőlködés. Áldd és szenteld meg életünket a húsvéti hit 
által; ha pedig ez hiányoznék, add, hogy e gyönyörű ünnep örömüze-
nete hívja új életre. Áldd meg ünnepszentelésünket, és a názáreti Jézus 
példáján keresztül taníts meg hinni és dolgozni, hogy elegendő legyen 
a mindennapi kenyér és a mellé társuló mindennapi szeretet az egész 
emberiségnek, és szebb legyen az imádság, amelyet Neked rebeg aj-
kunk, aki életünk adója és megtartója vagy mindörökké. Ámen.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Juhász Gyula: Húsvétra
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Asztalos Klára

Megemlékezés egy unitárius 
nagyasszonyról

Idén május 19-én lesz 50 éve annak, hogy a kolozsvári (akkor) Petőfi 
utcai Zsakó-Mikó házban hetvenkilenc évesen csendesen elhunyt apai 
nagyanyám, dr. Mikó Lőrincné született Zsakó Aranka.Ebből az alka-
lomból szeretnék röviden megemlékezni róla.

Ha tömören egy szóban szeretném jellemezni, akkor az a szó illik 
rá legjobban, hogy nagyasszony. Valóban, nagyasszony volt a nőszövet-
ségben, a családban. Már fiatalon bekapcsolódott Kolozsváron a Dá-
vid Ferenc Egylet keretében működő nőszövetség munkájába. Nehéz 
idők voltak Erdélyben a világháború és Trianon után, a gazdasági válság 
idején. Segíteni kellett a hadiárvákat, hadiözvegyeket. Zsakó Aranka 
közösségi munkát és tisztséget vállalt. 1928–1941 között az UNOSZ 
alelnöke volt, 1941–1948 között elnöke, az első női tag az egyházi fő-
tanácsban. A Romániai Kisebbségi Nők Központi Titkárságában az 
unitárius nőket képviselte, az Unitárius Ipari Leányiskola felügyelő 
gondnoka volt, egyike a „négyeknek”, azoknak az asszonyoknak, akik 
küzdöttek az Unitárius Nőszövetség önállósulásáért, amit el is értek 
1933-ban. Boros György püspök szerint a négyek csoportjában Mikó 
Lőrincné a „tettrekész cselekvő akaratot” testesítette meg. Az Unitárius 
Nőszövetség a két világháború között élte aranykorát. Fő tevékenysé-
gük a szociális gondoskodás volt. 1934-től Unitárius Napközi-otthon 
működött, a szegény gyermekeket, az árvákat táboroztatták, a fiatal 
anyákat segítették, gondot fordítottak a csecsemővédelemre, a védőnők 

múltidézés
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kiképzésére, gazdasági tanfolyamokat szerveztek, leányotthont és ipari 
iskolát működtettek. A második bécsi döntés új helyzetet hozott, majd 
1948-ban a kommunista hatalom véget vetett a nőszövetség működésé-
nek. Ennyit röviden Mikó Lőrincné közösségi tevékenységéről. Aki töb-
bet szeretne megtudni, annak olvasásra ajánlom Zsakó Erzsébet Hinni 
és tenni című könyvét, amely az Unitárius Nőszövetség történetéről szól, 
és 2003-ban jelent meg.

Zsakó Aranka nagyasszony volt a családban is. Sokgyermekes csa-
ládban nőtt fel hatodik gyermekként. Határozott, másokat irányító 
egyéniség volt, mindig tudta, mit kell tennie, tekintélye volt a nagy-
családban, a családtagok hozzá fordultak tanácsért. Én nagyanyának 
ismertem meg, Nanyónak neveztük. Édesapám hadifogoly volt, édes-
anyám gyárban dolgozott. Minket, négy unokát, a nagyszülők neveltek. 
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Nagymamámtól nagyon sokat tanultam. A nyári vakációkat mindig 
együtt töltöttük Torockón, ahol szép nagy kőházunk és nagy kertünk 
volt. Nagyanyánk megtanított a házimunkákra, kertészkedésre, főzés-
re, időbeosztásra, kézimunkázásra, Verne és Jókai regényeket olvasott 
fel nekünk, megtanított imádkozni, vallásórákra küldött. Megadta azt 
az erkölcsi alapot, amellyel megállhatjuk a helyünket az életben: a be-
csületes, pontos munkát, tetteinkért a felelősség vállalását, a szorgal-
mat, szerénységet, az illedelmes viselkedést. A legfőbb intelme az volt: 
első a kötelesség. Ez a mondása egész életemben végigkísért és eligazí-
tott a magánéletben, a munkahelyen, a közösségben. Nagyanyám azt 
is meghagyta, hogy ha ő már nem lesz, akkor is úgy tegyünk, ahogyan 
tanított minket, mert ő fentről az égből is látni fog. Hiszem, hogy a lel-
ke most is velünk van.

2014. májusában meghívást kaptunk a hódmezővásárhelyi unitárius 
asszonyok csoportjától a magyarországi unitárius nők évi találkozójára. 
Az UNOSZ képviseletében Gergely Ilona és jómagam vettünk részt. Kö-
zölték, hogy az összejövetel alkalmával a Hódmezővásárhelyi Unitárius 
Nőszövetség felveszi dr. Mikó Lőrincné született Zsakó Aranka nevét. 
Meghatódva köszöntöttem a különböző helységekből összesereglett 
unitárius asszonyokat, beszéltem nagyanyámról, és emlékül átadtam 
egy csipketerítőt, amelyet nagyanyám saját kezűleg készített, és ame-
lyet elhelyeztek az úrasztalán levő zöld bársony terítőre. Gondolom, 
az a tény, hogy egy magyarországi unitárius nőszövetség felveszi egy er-
délyi unitárius nagyasszony nevét, szimbolikus jelentésű, jelzésértékű. 
Azt igazolja, hogy közösek a gyökereink, közös a múltunk és a jövőnk, 
és erre büszkék is vagyunk, tiszteljük elődeink munkáját, és jó példáju-
kat követni szeretnénk a mai körülmények között a XXI. században is.

 Minden jól működő családban lehetnek viták, kisebb 
veszekedések, de nem ettől család a család. Sokkal 
inkább az együtt megélt örömöktől, sikerektől, hogy 
van kire és mire büszkék lennünk. Legyünk büszkék 

egymásra!
Dragóner Attila
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Kisgyörgyné Barla Júlia

Hiterősítő emlékezés

Valamennyien őrzünk a lelkünk mélyén olyan ihletett, áldott pilla-
natokat, emlékeket, amelyek hatással voltak sorsunk alakulására. Szá-
momra ilyen szerencsés, kivételes alakalom volt, hogy életem ajándé-
kaként élhettem meg egyházunk, hitvallásunk megszületésének 400., 
illetve 450. évfordulóját.

1968-ban a kolozsvári belvárosi templomban emlékeztünk, dr. Kiss 
Elek főpásztorunk idejében. Akkor már a Ceauşescu-féle diktatúra egy-
re erősebb gyűlölettel követett minden megnyilvánulást, ami a nemzeti, 
vallási ünnepeinkkel összefüggött. Fél évszázaddal később, 2018. január 
13-án szabadabban, büszkén ünnepelhettünk, emlékezhettünk 1568. 
január 13-ára, a tordai országgyűlés világra szóló, bátor kinyilatkoztatá-
sára. „A hit Isten ajándéka.” A híres mondat egyházalapító püspökünk, 
Dávid Ferenc, szájából hangzott el a tordai római katolikus templom-
ban, s vált a vallásszabadság jelszavává.
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Jó volt megélni azt, hogy három templomot töltöttünk meg: unitári-
usok és más vallásúak, erdélyiek és külhoniak fontosnak tartották, hogy 
jelenlétükkel erősítsék az emlékezés hőfokát. Nem maradt el az otrom-
ba aktuális politikai megjegyzés uszító felhangja sem, de ez csak jobban 
megszilárdított abban a hitünkben, hogy értékeinkhez foggal és köröm-
mel ragaszkodjunk.

Torda városa számomra gyermek- és ifjúkori emlékeim révén is drága 
hely, hiszen felmenőim az Aranyos folyó áldott völgyéből, Isten völgyé-
ből hozták hetente a főtéri piacra a híres vöröshagymát, veteményeket, 
gyümölcsöket. Nyüzsgő, fejlődő, polgári életet élő város volt Torda a mo-
narchia, s még a 20. század első évtizedeiben is. A századforduló idejében 
a város meg tudta engedni magának, hogy egy Körösfői-Kriesch Aladárt 
kérjen fel az 1568-as tordai országgyűlés megfestésére. A hatalmas mére-
tű festmény, hála Istennek, túlélt minden 20. századi borzalmat, s ma is 
megtekinthető a Fejedelmek házában, a tordai történelmi múzeumban. 
Jó volt megtapasztalni, hogy Torda városának modernkori átalakulása, 
a lakosságcsere nem törülhette ki a nyomunkat. Állnak templomaink, 
a főtér néhány szép szecessziós épülete, a még fi atalnak számító Jósika 
Miklós gimnázium, melynek egyik kiharcolója, mondhatnók, mártírja 
az ifjú unitárius lelkész, Kiss László volt. Örvendhetünk szívből annak, 
hogy most újból jelet hagytunk magunkról a vallásszabadságot hirdető 
szobor felavatásával. Úgy vélem, hogy a 2018-as Unitárius kalendárium is 
gazdag és nívós tartalmával méltó módon szolgálja emlékezésünket.

Köszönjük egyházunk vezetőinek, lelkészeinek, híveinek a kitartó 
küzdelmet, munkát, amivel küldetést teljesítettek. Jó volt unitáriusnak 
lenni. Az emelt fő, egyenes gerinc büszkeségét, közösségünk erősödését 
érezhettük meg. S ha arra gondolok, hogy még százezren sem vagyunk, 
rögtön ott motoszkál az agyamban a híres Berzsenyi sor: „Nem sokaság, 
hanem / Lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat.”

Az egyház nemcsak látható intézmény, hanem 
természetfeletti közösség, misztérium is, igazi 

lényegét csak a hit útján lehet megérteni.
Katus László
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Adorjáni Gyöngyvér 

Hogy volt?… Hogy van?

A Duna televízió Hogy volt?! című vasárnapi műsora mindig magával 
ragad. A színészek emlékek képeit rakják össze, a lepergett évek kedves 
pillanatait elevenítik fel, vagy éppen néha a sikertelenség mozzanatait. 
Érdemes leülni egy kis pihenőre a képernyő elé. 

De a mindennapi ember is sokszor felteszi magában a kérdést: Hogy 
volt? Hogy volt ezelőtt 10, 20, 30 évvel, vagy akár 44 évvel ezelőtt 
a munka mezején, amikor fiatalként egy kis faluba családot alapított, 
s aztán az évek teltével az élet továbbsodorta egy nagyobb állomásra? 
Nemrég Asztalos Klárának – mindenki Klárikájának – írtam levelet, 
és válaszának záróakkordjában meghagyta, még néha adjak hírt ma-
gamról, még akkor is, ha nyugdíjas vagyok. Aztán a vasárnapi Hogy 
volt?! műsor láttán született meg a gondolat, hogy hírt adjak a nyugdíjas 
évek szépségeiről. De azelőtt hadd mondjam el, hogy volt. Erre a fia-
talkori képem kerül a kezembe, amire azt mondta a drága kis Zselyke 
unokám: „Mama, itt furcsa vagy!” – és tovább lapozgatta az albumot. 
Bizony, csak 38 éve volt ez a „furcsa” kép, amikor a menyasszonyi fátyol 
a fejemre került és a boldogító igent a férjem első állomásán, Ravában 
mondtuk ki. De nem akarom túl hosszúra nyújtani az emlékek fonalát, 
inkább az utolsó 10 év emlékkönyvébe lapozgatnék. Tíz év… mintha 
csak most lett volna! Sepsiszentkirály kicsiny gyülekezete… Az utolsó 
előtti állomás volt: sok szépség volt, nemcsak a táj, a csend, a békesség, 
a papi lak, a gyerekek huncut mosolya, az asszonyok cselekedni akaró 
ereje… és sorolhatnám még. Hogy volt? – teszem fel újra és újra a kér-
dést, hisz most már nagyon furcsa, hogy elmaradtam egyes tevékenysé-
gektől, de szívesen mesélek a „szolgálati évekről”, amikor minden erő-
met, energiámat férjemmel, a lelkésszel együtt a munkába, az egyház 
szolgálatáért tettük. „Megtettem mindent, amit megtehettem” – vagy 
legyen egy óriási kérdőjel: „Megtettem-e mindent, amit kellett?”

Emlékszem az első anyák napi műsorra, amikor még nem ismertem 
a gyerekeket, amikor még a papi lakot javították, és kint az öreg diófa 
árnyékában próbáltam a gyerekekkel. Ekkor 2007. május 1-jét írtunk. 
Nem voltam fáradt, pedig már akkor kicsit „furcsa” voltam. A kis uno-
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kám szava szüntelen cseng a fülembe, látja az eltelt időt az arcomon. 
Szerettem műsorokat összeállítani, az erőt adott számomra, nem volt 
teher. A nőszövetség megszervezése egy másik szükséges munka volt 
számomra. Valahogy úgy képzeltem, mint elhullott magvakat, amit ösz-
sze kell szedni, egy helyre tenni, és közös erővel együttesen dolgozni. 
Megláttam minden kis magban a jót, segítő készséget, és így kezdtek 
a magok egyre szorosabban összekapcsolódni. A magok sokfélék, tu-
dom, de igyekeztem egy helyre gyűjteni és nem szelektálni. 

Hogy volt? Emlékszem az első nőszövetségi találkozóra, az első alka-
lommal, amikor találkoztunk az imaházban, reménykedtem és bíztam, 
hogy működni fog egy kis gyülekezet nőszövetsége. Az évek folyamán 
a tagok bizonyságot tettek, élni akarás jelét adták: nemcsak reménybe 
vetett hit maradt munkájuk. Évről évre valami újjal jelentkeztünk, és 
büszkén adtam hírül a többi nőszövetségnek, hogy igenis létezik egy 
kis gyülekezet ökumenikus nőszövetsége. Az évek elrohantak, az utolsó 
állomáson sípolt a gyorsvonat, le kellett szállni. A táblán ez állott: Isten 
hozott a nyugdíjas korba!

Szóval, hogy van, milyen is nyugdíjasnak lenni? Boldog érzés. Boldog 
vagyok, hogy saját otthonunkban lehetünk, boldog vagyok, hogy fiam 
családjának közelségében lehetünk. Boldog vagyok, mikor unokám arra 
kér: mama, bújj el! – és mama elbújik, hogy nagyobbik, 3 éves unokája 
megkeresse. Boldog vagyok, hogy az angyal legdrágább ajándékát, a kis 
Nimród unokámat, a kezembe vehetem, vállamon alszik nyugodtan. 
Boldog vagyok, hogy a tavaszi természet meleg napsugarait az udvaron 
fogadhatom, és nem betegen az ágyban. És mennyi boldogság van egy 
nyugdíjas évben?! Íme, jó érzés a jelent megélni és vigyázni az egészség-
re, vagy éppen imádkozni: Istenem, még egy kis egészséget adjál!

Most, amikor az első kis gyülekezetünk, Rava megtisztelt és meg-
hívta volt lelkészét imahétre, szolgálatra, olyan jól esik megtapasztalni, 
hogy még az öreg, nyugdíjas lelkészre is gondolnak! Szívből kívánok 
a nyugdíjasoknak boldog éveket, és akik nyugdíj előtt állnak, fogadják 
el, hogy az utolsó állomás utasaként utazzanak! Örvendjünk, hogy uta-
sai lehetünk ennek a „gyorsvonatnak.” Hisz nem mindenki kaphat erre 
szabadjegyet. 

„Az élet úgyis tovaszáll”… ugye, ismerős ez a dal? 
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olvasnivaló

Sigmond Júlia

Hosszú élet

Fő gondja a hosszú életű embernek: vajon milyen feladatot nem vé-
geztem el, hogy még mindig élek?

És sorba veszi az eddig elvégzetteket, hogy erősítse az önbizalmát, 
és csökkentse a lelkiismeret furdalását, mert a hosszú életű ember jól 
tudja, hogy mindig több a tennivaló, mint amennyit sikerült elvégeznie.

Köszönöm, Fájdalom (majdnem azt írtam: kedves Fájdalom), hogy 
néha éjjel is felébresztesz, ébren tartasz, hogy emlékezzem és gondol-
kozzam: még mi a teendő?

Agyam kerekei már egyre lassabban mozognak, de még mindig for-
golódnak (morgolódnak?), csikorognak (nyikorognak?), zörögnek (hö-
rögnek?).

Aztán lassan eszébe jut a hosszú életű embernek a sok elmaradt ten-
nivaló. És következik a második fő gond: jó-jó, de honnan vegye hozzá 
az erőt, mivel már réges-rég megtapasztalta annak igazságát, hogy a lé-
lek kész, de a test erőtelen.

És jön a nagy csata.
Ezt a tennivalót el kell végezni. Ma. Most. Nincs haladék.
Ebben a csatában nincsenek se hősi halottak, se sebesültek, csak 

győztesek vannak.
Nem kell virágkoszorú, csak egy szál virág.
Aztán jöhet a kellemes, mosolygós vízszintes helyzet. A pihenés. 

A Fájdalom is megszelídül. Hiszen ma is sikerült elvégeznie feladatát. 
Most ő is erőt gyűjt. Holnap kezdődik minden elölről.
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Hosszú életű elgondolkozik. Vajon még hány holnapja lesz? Vajon el 
tudja végezni az összes elmaradt feladatot?

A víz semmi, ha nem tudod, mit jelent a hiánya. 
És az még nem élet, ha nem halsz szomjan.

Antoine de Saint-Exupéry
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Csáki Júlia

Az öreg ember

ült a fotelben és gondolkodott, erre sajnos neki most sok ideje van.
Amióta Rózsit, a feleségét elszólította a földi életéből a Mindenható, 

azóta egyedül lakik a kis házban. A kis ház nem is volt olyan nagyon 
kicsi.

Együtt építették a feleségével, és emlékszik, milyen boldogság volt 
számukra,hogy saját házuk, otthonuk van. „A mi kicsi házunk” – így 
becézték. Itt nevelték fel egyetlen gyermeküket, Jóskát.

Szerettek volna még gyermekáldást, de a felesége betegsége miatt 
nem lehetet.

De Jóska jó gyerek.
Jönnek minden szombaton, Eszter, a mennye egy kicsit sovány, saj-

nálja is, de nagyon ügyes. Boldog, hogy a fia ilyen jó asszonyt kapott. 
Nála is hamar végez a heti munkával, és főz neki az elkövetkező hétre, 
ezért hálás is neki. Az öreg ember addig beszélget a fiával mindenféle 
dolgokról. Nagyon örül az egyetlen unokának, akit térdére ültetve be-
cézget, s közben biztatja fiát, édes fiam te is egyedül nőttél fel, testvér 
kellene ennek a gyermeknek. „De édesapám hova gondol, alig tudjuk 
ezt az egyet is nevelni. Tudja apuka, mennyi kiadásunk van… á, még 
egy gyerek…”

Az öreg ember magába roskad és elgondolkozik. Tíz gyermeket is fel 
tudtak nevelni régebb, és az öreget sem hagyták egyedül, annak megbe-
csült helye volt a családban. De most… hát, ők tudják, de az is biztos, 
valami nincs rendben ebben a világban. És nagyon várta már azt a bizo-
nyos mondatot, hogy lakjon már velük. Hisz szép nagy lakást segítettek 
építeni a fiának, volt ott szoba elég, egy jutott volna neki is. Valamikor 
volt is szó róla.

„Na de várjuk ki, mit is akarnak velem komolyan megbeszélni, biz-
tosan ezt.”

Aztán a menye is leült melléjük, most várt, nagyon várt egy szót. És 
akkor elmondták, hogy szükségük van rá, jobban mondva a segítségét 
kérik. „Bajban vagyunk, és úgy gondoltuk, édesapám tudna rajtunk se-
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gíteni” – mondta a fi a. A bankból felvett kölcsönpénzt kellene visszafi -
zetni, amivel az új autót vették.

Az öreg ember némán nézett maga elé. A házat, ugye, kapták, és még 
sok más segítséget, míg a ház kész lett. „De most vannak bajban, hát 
segítek”. És odaadta a temetésére összegyűjtögetett, megtakarított pén-
zét. Nagy volt a hála és öröm, aztán búcsúztak, és sietve elmentek.

Pici csalódással, de Istennek hálát adott, hogy újra tudott rajtuk se-
gíteni.

Majd kinyitotta az ablakot és kedvenc karosszékében ülve, könnye-
ivel küzdve megkereste a csillagok közt az ő Rózsikájának a csillagját. 
A végtelenségig el tudott beszélgetni vele. Örökre.

gíteni” – mondta a fi a. A bankból felvett kölcsönpénzt kellene visszafi -

Az emberek azért élnek, hogy újabb emberek 
szülessenek a világra, majd amikor haszon-
talanok lesznek, meghalnak, hogy átadják 

helyüket még több embernek.
Jennie Melamed
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Benedek Enikő

Évgyűrűk

Bartha Márta tanítónő Megfogom a kezed című vallástankönyvének 
az elején van egy lecke, melynek címe: Hol „lakik” a jó Isten? Ennek a lec-
kének a végén, a Jegyezd meg! részben olvashatjuk: „A jó Isten mindenütt 
jelen van: a fákban, a virágokban, a mennyben, a templomban, az ott-
honokban, de leginkább a szívünkben.” Ilyenkor megkérem az első 
osztályos gyermekeket, hogy tegyék a jobb kezüket a szívükre. Olyan 
aranyosan össze-vissza rakják, hol a jobb, hol a bal kezüket, hol a jobb, 
hol a bal mellkasukra, hogy a látvány megható, lenyűgöző. Legalábbis 
nekem. Aztán a szó szoros értelmében megfogom a kezük, és közösen 
megkeressük, kitapintjuk Isten lakhelyét, majd pár percig csendben 
hallgatjuk szíveink dobbanását, mely „öröm neked, himnusz neked”. 
Ebből a nagyszerű élményből évekig el lehet élni.

Egy amerikai lelkésztől olvastam többek között egy érdekes vallo-
mást, miszerint nagyon szeretett volna jól táncolni. Ezért különféle 
szórakozóhelyekre járt, ahol nem ismerhették fel, gyűjtötte a bátorsá-
gát, és számára ismeretlen nőket kért fel. Sok gyakorlás után, egyik 
este az idős, nagyon jól táncoló partnernője így bókolt neki: Kedvesem, 
maga nagyon jól táncol! Ebből az egyszerű felkiáltó mondatból – vallot-
ta – évekig lehetett élni.

Vajon mi lehet az a szó, az a mondat, az a mozdulat, az a pillantás, 
az a tett, amely élményként marad meg bennünk, s amiből tényleg éve-
kig jelképesen el lehet élni? Egy szó, egy mondat, egy mozdulat, egy 
pillantás, egy tett, amit újból és újból megteszünk, amit újból és újból 
kimondunk, átélünk, és mégsem válik rutinná, közhellyé; mégsem kerül 
be a hétköznapok taposómalmába, az egyre gyorsabban pörgő mókus-
kerekes világunkba, mert ez az ismétlődés kiváltja ugyanazt az örömöt, 
amit először éreztünk. Furcsának tűnhet a feltett kérdés, de ahhoz, 
hogy megkapjam magamnak a választ, a Biblia lapjaihoz fordulok se-
gítségért, ahol ezt olvasom: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, 
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség…” (Gal 5,22)
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Megállok a hűség szónál. Azt hiszem, ezt kerestem. A gyűrűmre 
nézek, amit évekkel ezelőtt ajándékoztam magamnak – s amit a bal 
kisujjamon viselek mint egy jelképet, önmagamhoz való hűségem jel-
képét. Hisz Isten után én vagyok az, aki a legjobban ismerem magam, 
az elképzeléseimet, az elveimet, a gondolataimat, a szándékaimat. Én 
vagyok az, aki Isten jóságában fürösztöm magamat. Én vagyok az, aki 
Vele „forródróton” minden nap beszélek. „Mert meg vagyok győződve, 
hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenva-
lók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem 
semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, 
amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,38–39)

Máskülönben nem csak én vagyok az az önmagát megajándékozó 
típus. Egy New Yorkban élő író, David Schechter egyszer elhatározta, 
hogy saját magával lép házasságra. Egyszerűen már nem tűrte, hogy 
éveken át annyira ellenséges és kritikus volt önmagával szemben. Ezért 
egy érdekes gyűrűvel ajándékozta meg magát. Állítása szerint az ellen-
séges és kritikus viszony önmagához teljesen megszűnt ezzel a jelképes 
cselekedettel, helyébe beköltözött a lélek gyümölcsei közül a békesség, 
amire hosszú évekig áhítozott. És ha az emberek a Lélek gyümölcseire 
áhítoznak, akkor azért megtesznek mindent, sőt újból és újból megpró-
bálnak megtenni mindent.

Úgy hallottam, hogy ebben a jeleket hagyó évben nálunk, unitári-
usoknál már öntik, formázzák, csiszolják a szeretet, az öröm, a béke-
tűrés, a szívesség, a jóság, a szelídség, a mértékletesség gyűrűit. Ezek 
egytől-egyig mind briliánsgyűrűk. A hűség és a békesség gyűrűi már 
próbaúton vannak. Ezekről annyit hallottam, hogy nagyon jól beváltak.

Az istentisztelet, az azon való részvétel 
rendben van, de az utána következők 

adják a hívő ember valódi megmérette-
tését. Az élet istentisztelete mutatja meg, 
mennyit ért a templomban eltöltött idő.

Fekete Károly
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testi-lelki egészségünk

Dr. Andorkó Orsolya M.

A tavaszi fáradtságról  
– és ami mögötte van

A tavaszi fáradtság mint zavaró tünetegyüttes régóta foglalkoztatja 
az embereket és az orvostudományt is, ugyanis kihatással van a mun-
kánkra, a közérzetünkre, a hangulatunkra is. A legtöbb betegszabad-
ság és „neurózis” jellemzően a január-februári időszakra esik. Ilyenkor 
a leggyakoribbak a légúti fertőzések, a tüdőgyulladás pedig (átmeneti-
leg) munkaképtelenné teszi az egyént. Ha megússzuk különösebb be-
tegségek nélkül, mégis jellemző egy kedvtelenség, aluszékonyság, vagy 
éppen az ellentéte, az álmatlanság, ingerlékenység. Sokszor a koncent-
rálás is kihívásnak tűnik, főleg ha sok irányba kell figyelnünk. Ez akár 
komoly munkabalesetekhez is vezethet.

Télen, amikor kevesebb napfényhez jut a szervezet, fokozódik 
a melatonin-képződés, és többet alszunk, mégsem vagyunk kipihen-
tebbek. Ismerős érzés sokunknak, hogy nem elég a nap arra, hogy te-
endőinket ellássuk: ha pedig igyekszünk kialudni magunkat hétvégén, 
még inkább lelassulunk. A napsütés hiánya ráadásul D-vitamin-hiányt 
is okoz. Tudományos tény, hogy az északi népeknél a depresszió gyako-
ribb, mint a mediterrán országokban. A tavasz közeledtével több fény 
ér minket, csökken a melatonin-termelés, de ez átmeneti zavart okoz az 
alvás-ébrenlét bioritmusában.

Élettani magyarázata van annak, hogy miért is van a tavaszi fáradt-
ság. Ezt tökéletesen szemlélteti a kakasokkal kelni és tyúkokkal lefe-
küdni népi bölcsesség. A szervezetünk bioritmusa, belső órája szerint 
sajnos tényleg sötétedéskor kellene lefeküdni, ebben az esetben játszi 
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könnyedséggel megébredünk hajnalban. Sajnos a mai ember egyszerűen 
nem tudja ezt a bioritmust betartani. Az igaz, hogy hajnalban felkelünk 
– de nem a belső óránk, hanem a vekker avagy az okostelefonunk ébresz-
tő-applikációjára. A lefekvést ugyanakkor lehetetlen a tyúkok időpont-
jához igazítani, sötétedéskorra, mert szinte mindenkinek jön a munka 
után az otthoni műszak, amit a végtelenségig lehet vinni, ugyanis van 
már a napon kívül más fényforrásunk is: az izzók, a neonfények, ledek 
és az éjjeli lámpák. 

A civilizáció hozadéka az, hogy éjjel-nappal fény van, de a szerveze-
tünk sajnos nem igazán alkalmazkodik a modern életstílushoz. A foly-
tonos fény, amit a természetes fény után lámpával hosszabbítunk meg, 
„elállítja” a belső óránkat. Az elalváshoz szükséges a melatonin, amit 
a tobozmirigy termel. Ez csak sötétben valósul meg. A tobozmirigy di-
rekt összeköttetésben van a retinával, a szemünkkel. Így érzékeli a toboz-
mirigy a fény jelenlétét vagy hiányát. Szintén civilizációs „hozomány” 
az éjszakai műszak, ami valóságos tőrdöfés az egészségünkre nézve: 
nemcsak hogy megzavarja a bioritmust, megemelkedik a kortizolszint 
(stresszhormon), még a cukorbetegségre is és magas vérnyomásra is na-
gyobb eséllyel pályázhatunk éjszakai műszak alatt. Itt természetesen 



24

azok a munkakörök jönnek számításba, ahol több váltásban kell dol-
gozni (egészségügy, gyárak, katonai és hírszerzési egységek, légiutas-
kísérők, éjjeli őrség stb.). Ha hetente egyszer éjszakázunk, ez még nem 
vészes, utána helyre tud állni az ideg- és hormonrendszerünk.

Szervesen kapcsolódik a tavaszi fáradtsághoz a súlytöbblet kérdése 
is. A bosszantó téli háj sajnos kőkorszaki „hozomány”: őseink átaludták 
jóformán az egész telet, ezért nem is ettek túl sokat. Amint kitavaszo-
dott, beindult az élet s a vadászat, leolvadt a háj. Ezt az időszakot csakis 
némi zsírpárnával és bundával lehetett túlélni. A mai ember szervezete 
is követi ezt a mechanizmust, de a gond az, hogy mi nem alhatjuk át 
a telet, és bőségesen is táplálkozunk: jönnek az ünnepek, disznótorok 
és báli vacsorák mindenféle csábító finomsággal. Nem lévén más elfog-
laltságunk, a hosszú őszi és téli estéken sütünk vagy főzünk valami 
finomat – valami zsírban és cukorban gazdag étket, amit jókedvűen el is 
fogyasztunk egymagunkban vagy jobb esetben társasággal. A kritikus 
pont itt a fizikai aktivitás teljes hiánya, ami már röpít is a pluszkilók 
felé. Tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy miért is kedveljük 
télen a több cukrot és zsiradékot tartalmazó ételeket, édességeket: ezek 
elősegítik a szerotonin-termelést, ami jelentősen javítja a közérzetünket, 
és antidepresszív hatással is rendelkezik. A szerotonin egy agyi ingerü-
let-átvivő anyag (neurotranszmitter), legfontosabb hatásai a jó közérzet 
kialakítása és az étvágy, valamint a testhőmérséklet szabályozása is.

Megfigyelték azt is, hogy gyerekkorban, valamint a természeti né-
peknél vagy falun, a hagyományos életvitelt követőknél nem fordul elő 
tavaszi fáradtság. A gyerekek még 10 éves kor előtt lefekszenek 9-10 óra 
körül, ezért könnyebben kelnek fel mint éjszaka is dolgozó szüleik, akik 
jó esetben éjfélkor ágyba kerülnek. A tavaszi fáradtság ezért tipikusan 
serdülőkorban üti fel a fejét – amikor is a kamaszok már éjszaka is el-
foglaltságot találnak maguknak (olvasás, internetezés, filmnézés stb.). 
Mivel az iskolába járás korai felkelést igényel, szinte biztos, hogy reggel 
nem a bioritmusa fogja ébreszteni, hanem a telefonja. 

Mit tehetünk a tavaszi fáradtság ellen? Ez egy élettani folyamat, 
ugyanis télen alacsony a szerotonin-szintünk és a hormonrendszerünk 
is másként működik, ezért vagyunk lehangoltak, fáradtak, betegeseb-
bek. Másik kiváltója a modern emberi életvitel, amit, valljunk be, nem 
tudunk teljesen feladni. Ne vállaljunk éjszakai műszakot a munkahe-
lyünkön, avagy éljünk úgy, mint őseink egy csendes falun az állata-
ikkal? Vagy hagyjunk csapot-papot és este sötétedéskor (5-6 órakor) 
bújjunk ágyba, miközben ott a halom mosatlan, megválaszolatlan  e- 
mail, vasalatlan holmi és még vendégek is jönnek vacsorára? Nehéz 
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kérdések, mert emberi mivoltunk bonyolulttá tette az életünket. Így 
vállalnunk kell a tavaszi fáradtságot, jó estben magától elmúlik a tavasz 
derekán. Tudományosan nem létezik semmilyen gyógyszer a tavaszi fá-
radtságra, így nem ér semmit a szekérderéknyi bespájzolt C-vitamin, 
táplálékkiegészítő és más csodabogyó sem. 

Fontos dolog, hogy ha indokolatlanul levertek, fáradtak és aluszé-
konyak vagyunk, forduljunk orvoshoz, ugyanis szervi betegségekre 
vagy pszichiátriai problémákra is utalhatnak ezek a tünetek. Vannak 
emberek, akiket soha sem gyötört tavaszi fáradtság. Ha észlelnek ilyen 
tüneteket, ne nyugtassák magukat, hogy „csak egy tavaszi fáradtság”. 
Legjobb, ha felkeresik háziorvosukat és elvégeztetik az általános vagy 
szükség szerint szakorvosi vizsgálatokat.

A tavaszi fáradtságot a fentiek ismeretében nem tudjuk „kiiktatni”.

Óh, szellőlengető
Igazság!

Szállj, szállj, riaszd a téli álmot,
némítsd el, ami gyenge, álnok,

akassz a fákra lágy ezüst csipkét, tűzszínű bimbót,
lengő fehér csipkét, lángolva nyíló if ju bimbót,

szirmot, mosolygva ringót,
suhanj elő,

ó, szellőlengető
Igazság!

Kosztolányi Dezső: Húsvéti himnusz
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Bodor Piroska 

Hogyan tovább?  
Halálfélelem avagy életfélelem

ülök a hintaszékben, egy jó meleg kávé a kezemben, és a messze-
ségbe bámulok. Kirajzolódnak a múltbeli képek, és lassan észreveszem, 
hogy nem a jelen, hanem a jövő felé irányítom gondolataim, és próbálom 
elképzelni, lefesteni magamnak azt. Aztán van úgy, hogy megtorpanok, 
és leállítom magam, hogy ne álomvilágba ringassam magam.

Többször feltehettük, feltettük magunknak a kérdést – Hogyan to-
vább? Mi lesz velem? – amikor megtorpantunk bánatunkban a gyász 
súlya alatt, avagy tanácstalanságunkban, határozatlanságunkban, ami-
kor választani kellett, avagy amikor a lelkünk legmélyebb lépcsőfokán 
talán ki is jelentettük, nem is akarunk többet élni… Az érzések ilyen-
kor kavarognak bennünk, mert a szív és az elme hadakozik egymás-
sal. Sokszor hallottuk tanácsként: hallgass a szívedre, de van úgy, hogy 
nem „halljuk” szívünket, ám minden más zajra, kattogásra fogékonyak 
vagyunk. Ilyenkor a tanácstalanság akár hosszú ideig élőhalott állapo-
tot eredményez életünkben , amikor csak kicsi betűvel élünk, csak úgy 
elvagyunk a mindennapi tengődéseinkben. Ilyenkor nem a halálféle-
lem erősebb bennünk, hanem az életfélelem, az életünktől, döntéseink-
től való félelem. Igen, elbukhatok, nagyot eshetek, de emberi méltó-
ság az, ha újra fel tudok állni, és újra nekirugaszkodom… újra és újra. 
A megtett út és az út maga botlásokkal, esésekkel, felállásokkal együtt 
rossz érzést válthat ki belőlünk, de a miénk, az enyém, a tiéd – és ez 
az a fűszer az életünkben, mely ízt ad neki. És mi van, ha néha keserű 
és savanyú, más alkalommal viszont édes és zamatos is lehet. Ezeket 
az „ízeket”, történéseket gyűjtögetjük lelkünk kincseskamrájába, és itt 
emlékké fonódnak össze, amelyek bennünk, velünk vannak, és csakis 
a miénk, az enyém, a tiéd, az övé, mindannyiunknak más-más. Néha 
ezek az emlékké fonódott „ízek”, történések mosolyra, máskor pedig 
szomorúságra, sírásra fakasztanak.
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Egy előkészítős kisfi ú mondotta egyszer, hogy amikor esik az eső, 
a jó Isten haragszik, és amikor mi szomorúak vagyunk, haragszunk, 
sírunk akkor a szívünkben esik az eső.

És kedves olvasó, jól van ez így. Hagyd érezni, ahogy a borongós 
lelkedben időnként esik az eső, de olykor engedd be lelkedbe a meleget 
adó, simogató napsugarakat is. És időnként újból és újból felmerülhet-
nek a „hogyan tovább?”, „mi lesz velem?” stb. kérdések: rendben van.

A félelem a létezés megszűnésétől akkora erő, 
amelyet nem is tudunk mérni, mert nincs és soha 

nem lesz olyan eszközünk, amellyel ekkora 
döbbenetes erőt kimutathatunk, ez, a félelem 

a nemléttől, akadályozza meg, hogy a nemlét 
legyen, az, a félelem segíti elő, hogy mindaz, 
ami a nemlétre tör, maradjon belül a léten.

Krasznahorkai László
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Fekete Judit

Mintha örökké élnénk

Verőfényes, madárfüttyös reggelre ébredtünk. Ilyenkor a reggeli ká-
vénak is még jobb íze és illata van. Előveszem régi receptes könyvemet, 
amiben édesanyám és nagymamám receptjeit írogattam bele még ti-
zenéves koromban. Lapozgatom. Milyen fi nomsággal lepjem meg drága 
családomat ezen a húsvéton? Mivel legyen különlegesebb az idei ünnep?

Töltött bárány, feltűrt sonka, citromos szelet, vajas kifl i… – olvasom 
a sorokat, és máris mintha gyermekkorom húsvétjait élném át. Ránézek 

ezek vagyunk mi
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a vázámban kivirágzott aranyvesszőre, az illatozó rózsaszín jácintra. 
Az ízek, formák, illatok és emlékek elengedhetetlenek az ünnephez. 
És persze a jelen. A jelen, amiért mi magunk vagyunk felelősek, tőlünk 
függ, hogyan varázsoljuk ünneppé. Máris boldog melegség tölt el, hiszen 
gyermekeink mind hazajöttek az ünnepre. Itt sürögnek-forognak mel-
lettem, mindenkinek megvan a maga feladata. Férjem a húsvéti ágendá-
ja gondolatait osztja meg velünk. Lányaim, a kis konyhatündérek, lelke-
sen és vidáman a kezem alá dolgoznak. Fiam huncut mosollyal, hasított 
fával táplálja a tüzet. A konyhánkban érezni lehet már a fenséges ételek 
illatát. Lilahagyma héjában „pirulnak” már a tojások.

Egy fonott vesszőkosarat frissen tépett zöld fűvel bélelünk ki. Fész-
ket készítünk a „nyuszinak”. Pontosan úgy, ahogy gyermekkoromban 
tettük.

A közeli pékségből frissen sült kaláccsal érkezik jó barátunk, aki 
minden ünnepkor számon tart minket. ünnep másodnapján a temp-
lomban koncertet adó kórus tagjait pálinkával és kaláccsal kínáljuk 
meg. 

Gondnokasszonyunk nagy örömmel hozza a frissen vasalt, patyolat-
fehér úrvacsorai terítőket. 

Nagyszombat délutánja. Sugárzó arccal megérkezik a legátusunk.
És ebben a kavalkádban, egy kissé elfáradva, az ünnep küszöbén 

tapasztalom meg az összefogás, egymásra figyelés, türelem erejét, ami 
a mindent megtartó szeretetből fakad.

Húsvét reggelén a terített asztalt körbeüljük. Az asztalon aranysár-
gára sült vajas kifli. Nagymamám és édesanyám receptje szerint. Egy-
más kezét megfogva felcsendül ajkunkról az imádság: „az ételért, az ita-
lért légy áldott jó Atyánk”.

Ebben a boldog együttlétben finom csak igazán a töltött bárány, 
és úgy érezzük, mintha örökké élnénk.
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Nagy Melinda

Ember, küzdj és bízva bízzál!”

2017 május közepén a kövendi egyházközségben egy szomorú vasárnapra ke-
rült sor: Székely Miklós lelkész utoljára szólt gyülekezetéhez a szószékből. Egész-
ségügyi gondjai miatt a rá váró műtét megfosztotta őt hangjától. 

Gyülekezete, az őt ismerő lelkésztársak ez alkalommal búcsút vettek a lelkész-
től, de biztatásukról, segítő szándékukról biztosították a megpróbáltatás előtt álló 
embert, ki maga is számtalanszor volt segítője, támasza a hozzá fordulóknak.

Nagy Melinda beszédében a helyi nőszövetség gondolatait tolmácsolta.

Székely Miklós kibúcsúztatójára

A kövendi nőszövetség nevében szeretnék szólni, s talán mindannyi-
unk nevében, ha megengedik… Isten, segíts, hogy sikerüljön, sírással 
nem oldunk meg semmit.

Mi kell most lelki támaszok legyünk lelkészünk számára, mert ő va-
sárnapról vasárnapra, harminckét éven át az volt nekünk.

Nekünk kell erősebbnek lennünk, hogy az Isten által rá mért keresz-
tet egy kicsit megemeljük, hogy könnyebb legyen.

Mi kell most fejét megsimogassuk, ahogy ő teszi gyermekeinkkel, 
vagy velünk tette egykoron, ha éppen keresztelt, konfirmáltatott, eske-
tett, vagy éppen koporsó mellett áltunk.

Mi kell most megvigasztaljuk, mert borzasztó nehéz lezárni élete 
legfontosabb szakaszát, de tudjuk, hogy Isten a legjobbakra, legbátrab-
bakra bízta a legnehezebb feladatokat. É bíznunk, bíznunk kell Isten-
ben, mert Isten kezében vagyunk, és ott vagyunk a legjobb helyen – 
szokta mondani a pap bácsi.

Én kevés vagyok ahhoz, hogy megköszönjem harminckét évnyi 
munkáját, amellyel a drága kövendi népét szolgálta: alázattal, tisztelet-
tel, becsülettel, de legfőképpen szeretettel.

Sok mindenre megtanított, de leginkább szeretni. Szeresd felebará-
todat, mint önmagadat – sokszor elhangzott ebben a gyönyörű temp-
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lomban, bársonyos, kristályos, erélyes vagy éppen halk, elcsukló, reked-
tes hangon.

Mi szívünkbe, lelkünkbe véstük ezt a hangot, és ott örökre él! Hi-
szen kezünket, lábunkat elveszíthetjük, sőt még a hangunkat is, de ami 
a lelkünkbe vésődött, attól soha senki nem foszthat meg. 

Ahogyan a hitünktől sem, mert a hit Isten ajándéka – mondaná erre 
pap bácsi. Köszönjük, hogy megtanított hitben élni, megbocsátani és jó-
nak lenni. Milliószor hallottuk: akik jónak mondatnak, azok Istennek 
fi ai. Köszönjük, pap bácsi.

Végtelenségig sorolhatnám, de azzal nem segítek, ha még több vérző 
sebet nyitok.

Köszönjük a Jóistennek, hogy ebbe a kis faluba hozta a sors a drága 
pap néninket és pap bácsinkat, mert nekünk drágák és egyediek.

Nőtársaim nevében, a színészei nevében, ahogy mondani szokta, kö-
szönöm a sok jó tanácsot, az intelmeket, az eseményeinken való konfe-
rálást, egyszóval mindent.

Idén ünnepeljük a tízéves évfordulót. Szükségünk van a yes-re 
és a no-ra, és kérjük a jegyeket, a 7-est, 8-ast, de tudjuk, hogy azért, 
hogy a végén 10-es legyen. Szeretjük ezért, pap bácsi! Kívánunk erőt, 
kitartást, egészséget, hogy ezentúl is gyönyörködhessünk ilyen szép vi-
rágokban, amelyek most hintsenek balzsamot a sajgó lelkekre, gondolok 
itt a pap nénire is, akinek végtelen energiát, türelmet kívánok, hogy jó-
ságával és szeretetével ápolni tudja a rászorulókat. Ha az élet küzdelmei 
közt erőnk lankadni kezdene, Arany János azt tanácsolja, hogy hallgas-
sunk Madáchra: „Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál.”

Mindig érdemes küzdeni, mert az igazság, 
lehet, hogy időnként hosszabb, kacskarin-
gósabb utat bejárva, de előbb-utóbb mindig 

győzedelmeskedik
Lenkei Gábor
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Benedek Enikő

A miénk

„Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.”  
(Simone Weil, 1909–1943)

Szeretem az egyszerű és csodálatos dolgokat. És szeretem az egy-
szerűen csodálatos dolgokat. Egész eddigi életemben csak ezekre vágy-
tam. Megpillantani, meghallani, megérezni, megízlelni, megtapintani 
és megtapasztalni. És egész eddigi életemben ezeket megkaptam.

„Életünket az Isten vezérli/Próbákon és küzdelmen át./Veszély kö-
zött lelkünket őrzi,/Ha sújt is, ő az, ki megáld.” (317. sz. egyházi ének)

Megpillantani a vallásszabadság emlékművét, amikor a hópelyhek-
kel egyszerre hullott alá a könnyű fehér lepel, s képzeletben szárnyalni 
felfelé, a létrafokokból lassan átformálódó szabad galambokkal, mint 
ahogyan a lélek is szárnyal Isten felé… Egyszerűen csodálatos!

Meghallani a gyönyörű kezdő hangot, s ahogyan a hideg, csípős szél 
belénk kapaszkodott, úgy kapaszkodott a tömegben lévők hangja is egy-
másba… Egyszerűen csodálatos!

Megérezni vasárnap hajnalon, amikor még a város javában alszik, 
a konyhából finoman felszállingózó füstöt, a frissen sülő kürtőskalács 
illatát, amikor az ember szájában mint a cseppenő édes méz, úgy csur-
ran szét a szó, és már-már beszélni sem tud, míg meg nem ízleli a foszlós 
finomságot… Egyszerű és csodálatos.

126. alkalommal is megfogni, megtapintani a 21. ökumenikus ima-
héten egy-egy feléd nyújtott kezet, legyen az görögkatolikus, reformá-
tus, szász evangélikus, római katolikus, ortodox vagy unitárius emberé, 
felebarátodé… Egyszerű és csodálatos.

Megtapasztalni azt a mérhetetlen csendet és Isten jelenlétét, amikor 
életed párja egy újonnan felépült ortodox templom alagsorában az ima-
hét utolsó napján magyarul prédikál és záró mondatai így hangzanak: 
„… Nem mulaszthatom el testvéreim, hogy ne tegyem szóvá, ne említ-
sem meg, hogy Magyar Unitárius Egyházunk ezt az évet a vallásszabad-
ság évének hirdette meg. Az első nagyszabású megemlékezésen a Kolozs 
megyei Tordán – ahol 1568-ban a világon első alkalommal hirdették 
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ki, hogy minden közösség azt a vallást gyakorolhatja, mely felfogásával 
megegyezik, mert a hit Isten ajándéka. Január 13-án egyházunk vendé-
ge volt az összes történelmi felekezet nyelvtől és vallástól függetlenül. 
A jézusi szeretet kettős parancsolata: Szeresd az Urat… Szeresd feleba-
rátodat, mint magadat, csak így válhat közös erővé és minden akadályt 
legyőző szeretetté. Ez csak egy csepp a tengerben, de azért vagyunk mi 
Isten gyermekei, hogy mindannyian ilyen cseppek legyünk, és együtt 
nőjünk tengerré az embertárshoz közelítő, lehajoló, segítő szamaritánu-
si életpéldánk által…”

A fordító a végén megjegyezte valahogy így: „Cu toate că s-a predicat 
în ea pentru prima dată în limba maghiară, biserica nu s-a dărâmat.” 
(Bár először magyarul prédikáltak benne, a templom nem omlott le.) 
Hát egyszerűen nem csodálatos!?

Számomra csak egy ember létezik: Jézus. 
Jézus létezik, és ő létezik mindazokban, 
akik benne és általa léteznek. Azért írok, 

mert jobban, pontosabban ki akarom fejezni 
az azonosságot Jézussal bennem és má-

sokban. Fütyülök rá, hogy hányan olvas-
sák, vagy hányan nem olvassák a verseimet. 
Egyetlen célom: egy fokkal közelebb hozni 
a jóakaratú, érzékeny olvasót ehhez az azo-

nossághoz, a Jézussal való egységhez.
Weöres Sándor
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Ferenczi Mária-Magdolna

„Új szívet adok nektek,  
és új lelket adok belétek…” 

(Ez 36,26a)

Szabó Éva a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség nőszövetségének aktív 
tagja, egyházát támogató nőtestvérünk, a vargyasi unitárius gyökerek érdemes 
utódja, Kata unokájukat példásan nevelő nagyszülők férjével együtt. Szabó Évá-
val Ferenczi Mária-Magdolna beszélgetett.

– Vargyasi unitárius gyökerek. Kérem, beszélj szülőfaludról, gyer-
mekkorodról, unitárius neveltetésedről. Hogy volt?

– 1970. január 9-én születtem Vargyason, unitárius családban. Édes-
anyám Máthé Irén, született Pál, édesapám Máthé Lajos, mindketten 
Vargyas szülöttei, ősi unitárius gyökerekkel. Öcsém, Máthé István, 
szintén vargyasi lakos, két gyerek édesapja.

Szülőfalumban jártam óvodába, iskolába, vallásórára. Akkoriban 
párhuzamos osztályok voltak, mivel sok gyerek volt. Dimény András 
pap bácsi (101. éves!) volt a keresztelő, konfirmáló lelkészem. Óvodás 
és iskolás koromban minden alkalommal szavaltam a templomunkban. 
Emlékszem, egy alkalommal hatéves lehettem, anyukámék el kellett, 
hogy utazzanak, így egyedül kellett mennem a templomba a Dávid Fe-
renc-ünnepségre. A pap bácsi azt mondta, hogy olyan hangosan szaval-
tam, hogy még ott, a távolban is meghallották szüleim. Ezt az emléket 
még most is felidézi a pap bácsi, amikor találkozunk.

Egy másik maradandó emlék: összesen negyvennyolcan konfirmál-
tunk 1983. május 22-én.

– Hol végezted felsőbb iskoláid?
– A nyolcadik osztály elvégzése után Szebenbe felvételiztem az Élel-

miszeripari Líceumba, majd két év után Sepsiszentgyörgyön folytattam 
és érettségiztem a Puskás Tivadar Líceumban, ahol főleg az irodalmat 
és versmondást szerettem.
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– Mesélj családodról, unokádról, Katáról. 
1990-ben mentem férjhez Szabó Tiborhoz, akit itt, Sepsiszentgyör-

gyön ismertem meg. Vargyason esküdtünk meg, Kotecz beszolgáló tisz-
teletes úr adta ránk áldását. Két gyermekünk született, Ágnes és Tamás. 
Andorkó Ferenc tiszteletes úr keresztelte meg leányunkat Vargyason, 
a fi unkat itt Sepsiszentgyörgyön néhai Török Áron tiszteletes úr. Mind-
két gyermekünk itt konfi rmált, Kovács István lelkészsége alatt.

Unokám 2013-ban született, úgy alakult, hogy mi neveljük nagy 
szeretetben, Vass Károly akkori segédlelkész keresztelte meg 2014-ben. 
Velük azóta is szoros baráti kapcsolatban állunk, látogatjuk egymást, 
találkozunk nagy örömünkre.

– Egyházközségünk, nőszövetségünk oszlopos tagjaként férjeddel 
együtt ott vagytok, ahol szükség van munkára. Katával együtt jártok 
templomba, aki kissé mindannyiunk unokája lett a gyakori találkozá-
sok által – különösen nekem és férjemnek –, kedvességével, vidámságá-
val örömet hoz életünkbe. Legutóbb a kolozsvári és tordai ünnepségen 
voltunk együtt. A cserkészségről, diáktáborokról, tojásírásról eleveníts 
fel néhány kedves élményt. Melyek ezek?

– Mesélj családodról, unokádról, Katáról. 
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– 2004-től tagjai vagyunk a Romániai Magyar Cserkészszövetség 
14-es számú, dr. Kovács Sándor cserkészcsapatnak. Férjemmel együtt 
a konyhai teendőkben, szervezésben, felügyeletben veszünk részt. Ta-
valy nyáron Kata is cserkészígéretet tett, megkapta a kék nyakkendőt.

Az unitárius vallástáboros gyermekeknek Vadas tetőn és Árkoson 
hatodik alkalommal végzem a konyhai teendőket, főzést. Már tizenkét 
éve önkéntesen veszünk részt férjemmel és unokámmal együtt a Ta-
nulók Háza által szervezett nagyheti tojásíráson, ahol több mint ezer 
gyereket avattunk be a tojásírás rejtelmeibe.

– Kata unokátok nevelésével új szívet kaptatok. Milyen fi atal nagy-
mamaként anyaszerepben lenni?

– Isten ajándékának tekintjük Katát, ha már így alakult, el kell fo-
gadnunk e helyzetet, egy álmunk szétfoszlott, hogy lányunk teológiát 
végezzen. Kata édesanyja, leányunk, tanítónői diplomával más munka-
helyen, Magyarországon dolgozik…

Mi új szívet, új lelket kaptunk unokánk által. Minden nap megkö-
szönöm jó Istenemnek ezt a szeretetet, boldogságot amiben élünk, amit 
mi adunk és kapunk Kata által, aki Isten küldeménye. Reménységgel 
tölt el, hogy jó, szerető családban, közösségben él, egyházát, családját, 
hazáját szerető embert nevelhetünk belőle, mi mindent megteszünk, 
hogy álmai sikerülhessenek. Kolozsváron mondta kedvesen a teológia 
adjunktusa, Koppándi Botond, miután január 12-én az ünnepség után 
szívélyes fogadtatásban részesültünk nála: „Adja Isten, hogy Katát ta-
níthassam a teológián”. Isten hallgassa meg szavát.níthassam a teológián”. Isten hallgassa meg szavát.

Böjti szelek
fújdogálnak – 
tollászkodik
a búbánat.

De az éjből
jó ízekkel
bomlik ki

a húsvét reggel.
Szabó Lőrinc: Húsvét reggel
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kitenkinto

Moldován-Szeredai Noémi

Lélek és levendula

Lecsavarom a kis üveg tetejét, beleszagolok, mélyet lélegzek, majd 
ujjamra csepegetve csuklóm belső részére kenem az illóolajat, majd fül-
cimpám mögé, aztán halántékomra, s szememet lehunyva átadom ma-
gam az érzéseknek. A mély, erős, karakteres levendulaillat áthatja érzé-
keimet, mintha vérembe keveredve átjárná testem minden porcikáját, 
arra ösztönözve, hogy lelassuljak, fi gyeljek a légzésemre, mindarra, ami 
belül történik, szívemben-lelkemben. Elmosolyodom a nagyon ismerős 
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illat keltette érzésekre fi gyelve, majd gondolatok jönnek elő az érzések 
mellett. Gyerekkoromban nagymamám szekrényében ott volt az általa 
varrt zsákocskában a levendula – akkor nem szerettem ezt az illatot, 
idegen volt.

Most szinte egy hektáron termesztünk levendulát, s saját lepárlá-
sú levendulaillóolajat állítunk elő. Az életünk egyik csodája, ajándéka 
ez nekünk. 

Hogyan történt ez? Amilyen hihetetlen és furcsa lehet a kívülálló szá-
mára, olyan természetesnek érzem én átgondolva életem. A gyógynövé-
nyek szeretete és használata 30 évvel ezelőtt kezdődött életemben, mikor 
autodidakta módon, Maria Treben híres könyvét forgatva, mezőt járva 
fedeztem fel a gyógynövényeket. Mint városi lánynak, kinek nagyszülei 
is városon laktak, nem adatott meg nekem füves asszony ismerete és közel-
sége. 20 évvel ezelőtt Csekefalvára kerültem, szép lassan a városi lányból 
falusi lett a szó legnemesebb értelmében. A gyógynövénygyűjtés mellett 
megtanultam és megszerettem a befőzést is: szörpök, lekvárok készítése, 
új receptek kikísérletezése jelen volt életemben. 10 évvel ezelőtt, mikor 
a csekefalvi asszonyokkal bekapcsolódtunk a székelyudvarhelyi Civitas 
Alapítvány falusegítő programjába, a Gyümölcsfesztivál mozgalomba, mely 
udvarhelyszéki falvak asszonyait karolja fel, lehetőséget adva nekik, hogy 
a megtermett többletgyümölcsöt és gyógynövényt eladhassák, új lehetősé-
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Hát itt a husvét, alleluja!
És ilyenkor öntözködni szokás,

S az ezüstbokás
Verőfény táncol az emberek szivében,
S a tavaszi veréb dudolász a fákon,
Mint valami kis szárnyas furulya,

S a télikabátot zálogba vágom,
S randevúra hívom az ideálom.

Tóth Árpád

gek körvonalazódtak. Egyéniségem egy új része került előtérbe, a gazdasz-
szony vagy őstermelő, aki megtermeli a gyümölcsöt, gyógynövényből egy 
keveset termel s többet gyűjt, majd ezt szörpök, lekvárok, teakeverékek 
formájában értékesíti. Ekkor tapasztaltam meg igazán, milyen érzés az, 
amikor saját kezed munkája elismerést hoz. Nem a szájáért tartják a papot, 
hanem közösségépítő munkájáért, tudásáért, tanácsért fordulnak hozzá.

Ahogy évről évre a gyógynövényekkel való foglalkozás nőtt az életünk-
ben, úgy erősödött meg az érzés, hogy gyógynövényt szeretnénk termesz-
teni. S egyik napról a másikra, egy ősz leforgása alatt sok évi gondolkodás 
ért be, amikor a férjem előállt ötletével, a levendulatermesztéssel: földet vá-
sároltunk, Magyarországról palántot és vetőmagot, s 6 évvel ezelőtt 50 árat 
ültettünk be. A következő évben már saját palántból még 30 árat. 3 évre rá 
már saját illóolajat pároltunk le. Mindezek mögött rengeteg fi zikai munka, 
imádság, öröm és nehézség, áldás és kitartás, közös munka a család min-
den tagjával, segítőkkel, önkéntesekkel, a faluközösség tagjaival. S az idén 
július elején már a harmadik levendulafesztiválra várjuk a Csekefalvára lá-
togatókat. S ha eddig csak arról ismerték szűk körben Csekefalvát, hogy 
a templomtornyai egymás fele hajolnak, ma már a levendulatermesztésről 
is imerik. Isten útjai kifürkészhetetlenek, számunkra a levendula lett éle-
tünk legfontosabb gyógynövénye, mely nyugtat, pihentet, örömet és szere-
tetet s rengeteg jó embert, szép találkozást hoz életünkbe. (A sok munka 
eredményét Iordache Melinda fotói örökítették meg.)
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Márkos-Mátyás E. Zita

Színes ünnepi asztal

Jómagam a hagyományos dekorációk rajongója vagyok, alkalman-
ként viszont megkívánja a szemem az újat, legtöbbször pedig a kettő 
békés együttműködésére törekszem. Így alkot, számomra, szépet a hor-
golt karácsonyfadísz és a csillogó, pislogó karácsonyi lámpa. Ugyanígy 
készül el nálunk a hagyományos írott tojás és a lakás másik sarkába 
tett húsvéti tojásfa is.

Az ünnep akkor teljesedik ki nálunk, ha sikerül mindahányunknak 
egy pillanatban egymásra hangolódni. Erre a legközelebbi alkalommal 
próbát teszek, addig is megosztom elképzelésemet az Olvasóval színes 
ünnepi asztal terítésére, amelyiken megfér a hagyományos és az új, 
a vásárolt és a készített, a kicsitől és a felnőttől való.

Festett virágtartó:

– befőttesüvegből készül. Szükség van hozzá akrilfestékre, ma-
dzagra, csipkére. Én ehhez a dekorsorhoz a csipkés változatot vá-
lasztottam, viszont tetszés szerint csibe, birka vagy nyuszi arca fest-
hető az üvegre, ugyanannyira hangulatossá varázsol egy unalmas 
asztalsarkot. Elkészítési mód: lefestjük fehér akrillal a megmosott 
üveget, száradni hagyjuk. Ez az alapréteg. Erre visszük fel a válasz-
tott festéket, amire száradás után ráfestjük a kívánt mintát, szemet, 
orrocskát (ne feledjük, akrilfesték használatakor nem kell az ecsetet 
minden vonás után vízbe mártani. Csak akkor mossuk le a végét, ha 

ügyes kezek
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színt változtatunk). Miután minden megszáradt, a befőttesüveg szá-
jára madzagot, színes cérnát vagy csipkét ragasztunk, és máris kész 
az egyedi minivázánk (ha a férjünk elég fi gyelmes, hamarosan virág 
is kerül bele).

Remélem, saját gyerkőcömmel is kipróbálhatom egyszer így előké-
szíteni ünnepre az otthonunkat! Bizonyára nagy kihívás lesz együtt 
kézműveskedni. Addig is vidám készülődést, színes ünnepnapokat kí-
vánok!
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Pamacsbárány: 

– fokozzuk a hangulatot! Kifújt, kimosott és megszárított tojásra 
kis vattagurigákat ragasztunk. Megrajzoljuk a bari fejét, szalagot, kis 
csengőt illesztünk a nyakába, és máris kész a vidám, szelíden mosolygó 
bégető. (Jó kis munka a gyerekeknek felgöngyölni a vattapamacsokat.)
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Sigmond Júlia

Köszönöm

Lelkiismeret-furdalás nélkül nézem
A harmatcseppet a piros rózsabimbón,
Édesanyám kedvenc virágán.
Köszönöm.

Lelkiismeret-furdalás nélkül hallgatom
A pacsirtaszót, a méhek zümmögését,
A patakok csobogását, a tenger mormolását.
Köszönöm.

Lelkiismeret-furdalás nélkül írom
A leveleket, a történeteket, a meséket,
És olvasom a regényeket, a verseket és esszéket.
Köszönöm.

Lelkiismeret-furdalás nélkül nézem
A mosolygó gyermekarcokat
És hallgatom az öregek visszaemlékezéseit.
Köszönöm.

Lelkiismeret-furdalás nélkül
Élem az életet.
Köszönöm.

versajándék
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Andorkó Júlia Eszter

Húsvéti zselatintojások

Hozzávalók:
• 3 dkg zselatinpor
• 15 dkg gépsonka
• 15–20 db petrezselyemlevél
• piros színű paprika (lehet befőtt is)
• 1 kukoricakonzerv
• kb. 15 dkg fagyasztott borsó
• ételízesítő
• 10 db egész tojáshéj

Elkészítés
Ehhez a látványos húsvéti különlegességhez 10 db nyers tojás ép 

héjára van szükségünk: egyenként a tojásokon, a szélesebbik végükön, 
csak akkora rést ejtsünk, hogy a hozzávalókat majd be tudjuk szórni. 
A belsejüket kiöntjük, vízzel kiöblítjük.

A fagyasztott borsót átforraljuk, kihűtjük.
Mindegyik tojáshéj belsejébe 1-1 petrezselyemlevelet helyezünk. Mi-

kor majd megdermed és meghámozzuk, ez fog felülre kerülni, nagyon 
mutatós. Nyílással felfelé állítsuk bele őket a tojástartóba. Elkezdjük 
rétegezni a tölteléket: kukoricát, a felkockázott sonkát, csíkokra vágott 
pirospaprikát, borsót, kb. a tojások 3/4-éig.

Ha megvagyunk, elkészítjük a zselatint a leírása szerint, 1-2 
kanálka ételízesítővel. Mikor már sűrűsödik, minden tojásba öntünk 

fozocske
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belőle óvatosan, hogy a tölteléket teljesen ellepje, amíg a tojáshéj en-
gedi.

Ezután hűtőbe tesszük, és mikor már teljesen megdermedt, a tojások 
héját eltávolítjuk, akárcsak a hagyományos főtt tojásokét.

Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.

Itt a tavasz: kikelet,
s a húsvét is közeleg.

Devecsery László
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hirdetés

Felhívás az egyházközségek és 
nőszövetségek vezetőségeihez

2018-ban is megszervezzük az anyák napi perselyes adomány gyűjtését, amely
lyel a nemzetközi unitárius nőszervezet (International Women’s Convocation) 
valamelyik programját fogjuk támogatni. 2017-ben a begyűlt pénzadomány ösz
szege 900 dollár volt, amivel indiai nőtestvéreink nők elleni és családon belüli 
erőszak felszámolását célzó programjait támogattuk. Az adományozók névsora:

Kolozs-Torda kör: Alsófelsőszentmihály, Bágyon, Kolozsvár-Belváros, 
Kolozsvár-Monostor, Sinfalva;

Marosi kör: Marosvásárhely-Bolyai-tér, Marosvásárhely-Kövesdomb, Sza-
béd, Szentgerice, illetve Győri Kinga és Nagy Gizella Marosvásárhelyről;

Küküllői kör: Dicsőszentmárton, Küküllődombó, Magyarsáros, Segesvár, 
Szőkefalva;

Székelykeresztúri kör: Székelykeresztúr;
Székelyudvarhelyi kör: Köri nőszövetség, Gyergyószentmiklós, Homoród

szentpál, Városfalva;
Háromszék–Felsőfehéri kör: Alsórákos, Árkos, Barót, Bölön, Brassó, Datk, 

Felsőrákos, Fogaras–Bukarest, Kálnok, Kőhalom, Kökös, Nagyajta, Olthévíz, 
Sepsikőröspatak, Sepsiszentgyörgy, Sepsiszentkirály, Szentivánlaborfalva, Ür
mös, Vargyas.

Az UNOSZ, az IWC vezetősége és indiai nőtestvéreink nevében ezúton is 
hálásan megköszönjük adományaikat. 

Az UNOSZ vezetősége



47NŐK VILÁGA

Olvasóink és előfi zetőink 
fi gyelmébe!

A Nők Világa kiadványunk 2018-ban négy alkalommal jelenik meg: 
húsvétra, nyáron és ősszel, valamint karácsonyra.

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

Előfi zetni a köri elnökök vagy az egyházközségek közvetítésével lehet, 
vagy személyesen Asztalos Klára UNOSZ titkárnál 2018. ..........-ig.

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

Akik az elmúlt időben megjelent Nők Világa lapszámokból szeretnének 
rendelni, a készlet erejéig megtehetik Asztalos Klára nőszövetségi tit-
kárnál (villámposta: klariasz44@gmail.com, telefon: 0740 685 087).

A Nők Világa megjelenését támogatta 
a Magyar Unitárius Egyház.

MAGYAR 
UNITÁRIUS 

EGYHÁZ



48

Minden kedves Olvasónknak 
áldott húsvéti ünnepet kívánunk!


