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Tevékeny emlékezés, testvérség 
Állítólag meleg-rekord dől 

meg az idén. Soha még ennyire 
magas nem volt az évi átlaghő-
mérséklet, amióta egyáltalán mé-
rik. Másfelől itt-ott már november 
végén megesett a hóköszöntés: a 
keskenyszemű gyerekek hamar 
magukhoz tértek, amikor a por-
cukros fákat meglátták. 

Decemberi lapszámunk „cso-
mópontjában" Balázs Sándor 
szentgericei lelkész adventi jelen-
tést és hangulatot értelmező írása 
mellett számos unitárius pap kará-
csonyi emlékeiből állítottunk ösz-
sze amolyan szubjektív mozaikot. 

Az egyház-szerte megtör-
tént Dávid Ferenc-megemlékezé-
sek némelyikéről is „gyorsfény-
képet" adunk, hiszen november 
nemcsak az egyházalapító halá-
lának emléknapját hozta el, ha-
nem szimbolikus 500. születés-
napját is. Ugyanakkor örvendetes 
sokszínűséggel tűnik fel a Gond-
viselés Segélyszervezet működése 
- kivált Székelykeresztúr körze-
tében. És két gyönyörű kapcso-
latról is lehet olvasni: Kövend és 
Homoródszentpéter, illetve Sep-
siszentgyörgy és a déli bányavidék 
unitárius testvériségéről. (U. K.) 

A tartalomból: 

Mozaik egykorvolt 
és remélt karácsonyokról 

Dávid Ferenc öröksége 

Aranyos — 
Nagy-Homoród 

^^ Kommunikáció a beteggel 

^^ Virágok a temetőben 

Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük." (Mt2yio) 



Az egyház hírei 
Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 

Egylet november 6-án tizenharma-
dik alkalommal szervezte meg a Dá-
vid Ferenc ifjúsági emlékzarándokla-
tot. A zarándokokat Vass Zsuzsánna, 
az ODFIE társelnöke köszöntötte. Az 
ünnepi istentiszteletet Kovács István 
sepsiszentgyörgyi lelkész, az EUE 
közügyigazgatója tartotta. Az isten-
tiszteletet követően Bálint Benczédi 
Ferenc püspök, dr. Maruzsa Zoltán 
Viktor, a Nemzeti Civil Alapprogram 
munkatársa, valamint Demján Sán-
dor, a Bolyai Alapítvány elnöke üd-
vözölte a jelenlevőket. 

November 13-án Spanyolország-
ban, Villanueva de Sijena-ban, Mi-
guel Serveto szülőfalujában tartották 
a Szervét-emlékév (2011) nyitó ün-
nepségét, amelyet a reformáció kie-
melkedő alakjának 500. születési év-
fordulójára hirdettek meg. A nem-
zetközi konferencián részt vett és 
előadást tartott dr. Kovács Sándor, a 
Protestáns Teológiai Intézet Unitá-
rius Karának tanára Szervét Mihály 
szerepe az erdélyi unitárius mozga-
lomban címmel. 

November folyamán mindkét uni-
tárius kollégiumban kiemelkedő is-
kolai rendezvényre került sor. A 
kolozsvári János Zsigmond Uni-
tárius Kollégiumban november 
10-13. között kollégiumi napok, a 
székelykeresztúri Berde Mózes Uni-
tárius Gimnáziumban pedig novem-
ber 12-18. között iskolahét zajlott. 

A Sepsiszentgyörgyi Unitárius 
Egyházközség szervezésében novem-
ber 27-én az unitárius templomban 
megszervezték a VII. Unitárius Kó-
rustalálkozót. 

Október közepén hálaadó isten-
tiszteletet tartottak a Marosszent-
györgyi Unitárius Egyházközségben, 
a templom avatásának 15. évfordu-
lója alkalmából. Az évfordulós ün-
nepségen a MUE megbízott püspöke, 
Balázsi László végezte a szószéki 
szolgálatot. Köszöntő beszédet tar-
tott Kiss Mihály nyárádszentlászlói 
lelkész, Baricz Lajos katolikus plébá-

nos, a szászrégeni unitáriusok részé-
ről Demeter Judit, illetve Sófalvi Sán-
dor Szabolcs marosszentgyörgyi pol-
gármester. 

Október 24-én a Brassói Unitárius 
Egyházközség szervezésében került 
sor a Brassóban élő székelyderzsiek 
találkozójára. Az ünnepi esemény is-
tentisztelettel kezdődött, amelyet De-
meter Sándor Lóránd székelyderzsi 
lelkész tartott, majd az asszonykórus 
bemutatta Székelyderzs, ahol a törté-
nelem együtt él a faluval című műso-
rának rövidített változatát. 

November 5-7. között került sor a 
III. Nagyenyedi Magyar Napokra. A 
rendezvénysorozat keretében vasár-
nap unitárius napot szerveztek. Az 
istentiszteleten Bálint Benczédi Fe-
renc püspök prédikált, délután Ko-
vács Sándor teológiai tanár bemu-
tatta Kénosi Tőzsér János és Uzoni 
Fosztó István Az Erdélyi Unitárius 
Egyház története című munkáját. 

Novemberben együttműködési 
megállapodás született az erdélyi ma-
gyar protestáns történelmi egyházak és 
a Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Orszá-
gos Tanács (SZIVOT) között. A refor-
mátus, unitárius és evangélikus püspö-
kök, illetve a SZIVOT elnöke által alá-
írt egyezmény keretbe foglalta az egy-
házi közelmúlt-kutatáshoz szükséges 
iratgyűjtemények tanulmányozásának 
és másolásának törvényes lehetőségét, 
illetve szakmai elősegítését. 

Kolozsváron november 11-én 
a Belvárosi Unitárius Egyházköz-
ség szervezésében került sor Tódor 
Csaba homoródszentpáli lelkész Egy 
Isten, más palást című könyvének be-
mutatójára. Fekete Béla bágyoni lel-
kész ismertette volt évfolyamtársá-
nak könyvét. 

A marosvásárhelyi Bolyai téri Uni-
tárius Egyházközség november 13-
14-én ünnepelte a templom építésé-
nek 80. évfordulóját. 11-én a maros-
vásárhelyi Filharmónia tagjai előadá-
sában ünnepi barokk hangverseny 
volt a templomban. 13-án előadás-so-

rozattal adóztak az 500 éve született 
Dávid Ferenc és Heltai Gáspár emlé-
kének. Előadást tartott Pál János, dr. 
Rüsz-Fogarasi Enikő, Weisz Szidónia, 
Soós Zoltán és Tófalvi Zoltán. 14-én 
ünnepi istentiszteletre került sor. 

November 19-én Budapesten 
megalakult a magyarországi Gond-
viselés Segélyszervezet, amely az 
azonos nevű erdélyi „ikerszervezet-
tel" közös célokért kíván tevékeny-
kedni. Az unitárius egyházi alapokon 
nyugvó, felekezeti korlátok nélkül 
működő új segélyszervezet küldetése 
az unitárius egyház ember- és közös-
ségszolgáló hivatásának kiteljesítése, 
a szükségben és bajban levők segítése 
Kárpát-medence-szerte. Az alakuló 
közgyűlésen egyaránt részt vettek a 
Magyarországi Unitárius Egyház el-
nöksége által megbízott képviselők és 
az erdélyi Gondviselés Segélyszerve-
zet által felkért személyek. 

November 21-én a Kolozsvár-bel-
városi Unitárius Egyházközség ven-
dégei voltak a nagyajtai egyházközség 
képviseletében érkező lelkész és fele-
sége, a Gazdag Miklós Polgári Dalos-
kör, valamint az Áfonya gyermek-ci-
terazenekar. A szószéki szolgálatot ez 
alkalommal Fekete Levente nagyaj-
tai lelkész végezte. A Polgári Daloskör 
több énekszámot adott elő, az Áfonya 
citerazenekar pedig változatos nép-
dalfeldolgozásokkal csalt mosolyt a 
vasárnapi gyülekezet tagjainak arcára. 

December 4-én a csíkszeredai re-
formátus templomban adták át az 
idei lulianus-díjakat. A kuratórium 
Bemard le Calloch francia diplo-
matát, egyetemi tanárt, a maradék-
falvi (Szerémség) Mauer Oszkár vál-
lalkozót, a nagyszebeni Kalmár Zol-
tán újságírót, Ráduly Róbert Kálmán 
csíkszeredai polgármestert, a tordai 
Pataky Józsefet, a Torda-vidéki ma-
gyar emlékek kutatóját és a newyorki 
George Patakit, a magyar ügyek ame-
rikai szószólóját és támogatóját is-
merte el évi kitüntetésével. Közülük 
Pataky József, a Tordai Honvéd Ha-
gyományőrző Bizottság elnöke a he-
lyi unitárius egyházközség tagja. 
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Adventi gondolatok 
Lassan, de biztosan erősödik karácsonyvár ásunk, s 

ezzel egyidejűleg nő bennünk a feszültség, mert egyre 
nyilvánvalóbbá válnak a készülődés hiányosságai. Még 
ezt sem szereztem be, még azt sem tettem meg, sok eset-
ben a kapkodás, az idegesség határozza meg hangula-
tunkat; röviden: ünnepi érzések nélkül, lélekben készü-
letlenül talál a karácsonyesti harangszó. Van, aki - leg-
jobb esetben - gyermekét idegesen elküldi a templomba, 
van, aki elmegy maga is - pedig úgymond' rengeteg még 
a dolga - a karácsonyesti műsort megnézni, de lelkéig 
nem jut el a szentséges áhítat, nem tud ráhangolódni az 
ünnephez méltó érzésekkel: igaz hittel, gyermeki szívvel, 
a világgal kibékülve karácsonyt ünnepelni. 

Karácsony elmúltával fáradtan, igazi karácsonyi, ün-
nepi élmény nélkül, üresen ébredünk. 

Tudomásul véve, beletörődve az újabb kudarcba, el-
jutunk a kritika szintjéig, és panaszkodunk: hej-hej, a 
régi karácsonyok nem ilyenek voltak! Valóban, a régi ka-
rácsonyok nem ilyenek voltak, mert azokat megelőzte az 
áhítatos, a belső békét, fegyelmet kérő, s ha kellett, pa-
rancsoló adventi előkészület, amely tudatosította ben-
nünk a karácsonyi ünnepkör, egyáltalán az ünnep igazi 
értelmét, lényegét: „Az ünnep Isten ajándéka, más, mint 
a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból 
átlényegülve tiszteljük önmagunkban az embert. Sajná-
lom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az ünnep ön-
magunk meghaladása, felemelése. Tiszta ünnepi ruhá-
ban és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak ünnepelni, 
felülemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. 
Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja meg-
érteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy Isten az 
embert saját képére teremtette." (Wass Albert: Hűség bi-
lincsében) 

Kedves Olvasó! Kedves karácsonyra Készülni-akaró 
és nem pusztán Karácsonyt-váró! Ne haragudj, ha arra 
kérlek: szakítsd meg most az olvasást! Elég az is, ha ösz-
szeérinted két kezed, és csendben magadba szállsz, imád-
kozva elgondolkozol, akárcsak a tékozló fiú, és vallomást 
teszel, hogy ünneptelenségednek te vagy az egyik, talán a 
legfőbb okozója: valamit valahol, valamikor te rontottál 
el, vagy legalább is valamit másként kellett volna tenned. 
„Atyám, vétkeztem!" Hangozzék el a te beismerő vallo-
másod is! A tékozló fiú visszafogadni kész atyához vezető 
útja, ez legyen a te adventi utad! 

Adventben vagy. Eljött a belső revízió ideje. 
Minden adott önmagunk megváltoztatásához, a meg-

téréshez, az önmegváltáshoz - köszönhetően szerető, és 
megtérő gyermekeit váró Istenünknek. Csak az „önrész" 
szükséges, csak a te részed hiányzik! 

Reggel adj hálát az új napért, mert ez új kegyelmet, 
azaz lehetőséget is jelent. Mindig a meglévőnek örvendj, 
azért mondj köszönetet, soha ne siránkozz az elmúltért, 
a megváltoztathatatlanért. Örvendj a szűkös, de megbe-

csült kevésnek, ne feledd: a megelégedett ember boldog 
ember: 

„Nézd a világot: annyi milliója, 
S köztük valódi boldog oly kevés. 
Ábrándozás az élet megrontója, 
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz. 
Mi az, mi embert boldoggá tehetne? 
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön, 
A telhetetlen elmerülhet benne, 
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm." 
(Vörösmarty Mihály: A merengőhöz) 

A csalódások ellenére is előlegezd meg a bizalmat: az 
egészséges önbizalom és a másokba vetett bizalom a kö-
zösségformálás csodatevő ereje! „Légy magaddal szem-
ben igényes, mással szemben bizakodó." (M. Scott Peck: 
A rabbi ajándéka) 

Csak önmagaddal szemben légy elégedetlen: élj az 
úgynevezett szent elégedetlenségben, hogy holnap több 
szeretetet adj, mint amennyit a magad számára vársz, 
hogy másokat próbálj megérteni. De ne kolduld, köve-
teld a magad megértését! 

Megszületett lelkedben az adventet jelentő bizakodó 
hit? Gyulladozik lelked egén a békességet és jóakaratot 
sugárzó betlehemi csillag? Indulj a fénnyel, és add to-
vább! 

„Emlékszel, mit tanítottam neked azzal a kicsi üveg-
gel, amit ott leltünk az ösvény szélén? A nap ránézett a 
kicsi üvegre, s a kicsi üveg alávetette a fényt a szakadék 
aljára, ahova a nap sugara másként el nem jutna soha. 
Emlékszel? Nahát, mondtam volt azt is, és azt soha el ne 
feledd, hogy olyanok vagyunk mi is, mint az a kicsike tö-
rött üveg. Isten, fényét kell beletükrözzük az emberi vi-
lág sötétségébe... Tükrözd az Istent, s ne félj semmitől." 
(Wass Albert: Hagyaték) 

Balázs Sándor 
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A veszteség 
A novemberi égbolt várakozóan borult Göde-

mesterháza fölé. A hely és az idő egyaránt mitikus han-
gulatot sugallt: egyfelől a pogány magyarokról szóló bal-
ladákat idézte, másrészt a karácsonyi ünnepre való ké-
szülődést. Mintha mindent az adventi várakozás töltött 
volna be. 

A völgyben időnként vonatfütty törte meg a fenyve-
sek méltóságteljes csöndjét. A faluban vajmi kevés élet 
jele mutatkozott, csupán az itt-ott füstölgő kémények 
árulkodtak emberek jelenlétéről. A hegyoldalba épült kis 
menedékházból azonban annál élénkebb hangok szű-
rődtek ki. Kisvártatva deszkaajtó nyikorgása hallatszott. 

A frissen hullt hó ropogott a talpuk alatt. Nagyapa a 
karjára akasztotta az élesre fent baltát, majd elindult a 
fenyves felé. Az alig hároméves Botond nem szűnt meg 
a felnőtteket kérlelni, hogy ölbe vegyék, vagy hogy vala-
kinek a nyakából irányíthassa a menetet. Miután azon-
ban belátta, hogy minden igyekezete eredménytelen, le-
maradt, és egyhangúan kullogott a többiek után. A feny-
vesbe érve sokáig haladtak az ösvényen, majd egy fiatal 
fákkal benőtt völgybe vezetett útjuk. 

- Ez jó lesz - állapította meg nagyapa szűkszavúan, 
amint hosszas vizsgálódás után megállt egy növendék fe-
nyőfa előtt, és már csattogott is a balta a fa derekán. A 
fenyő sírva engedelmeskedett a csapásoknak. Majd egy 
másik, egy harmadik fa jutott hasonló sorsra. 

A fenyőfák otthon, a garázsban, vízbe állítva várták a 
karácsonyt. A szenteste előtti napon az egyikük útra kelt 
a templom felé, ahol csodálatos díszbe öltöztették. Bo-
tond is ott volt, kezdetben szorgosan adogatta a csillogó 
gömböket és színes szaloncukrokat, de hamar beleunt, 
és arcára ugyanaz az egyhangúság ült ki, mint a fa kivá-
lasztásakor. A hároméves igyekezetével arra keresett vá-
laszt, milyen a szerepe neki a karácsonyi ünneplésben. 

Másnap, a karácsonyfa-ünnepélyen szülei naiv lelke-
sedéssel mutatták neki a karácsonyfát és az alatta elhe-
lyezett ajándékokat, ő azonban kerek szemmel s a kis-
gyermek őszinteségével viszonozta: 

- De ezt mi díszítettük fel tegnap! 
Mi tagadás, az ajándékokban sem volt semmi új. Azo-

kat is közösen tették a fa alá előző nap. 
Egyetlen módon tudták csak vigasztalni: 
- Ne búsulj, Botikám. Ezt a fát más gyermekek szá-

mára díszítettük fel, akikhez otthon nem jön az angyal. 
Neked azonban igazi angyal hoz igazi karácsonyfái-
mért jó voltál. 

És valóban, hazaérve már ott tündökölt a gyönyörű 
karácsonyfa. Mintha valóban igazi angyal hozta volna... 
És Botond úgy érezte, ez tényleg az övé. 

Eltelt a karácsony, el az újév, eljött a karácsonyfa-
bontás ideje. Botond délutáni álmából ébredve megdöb-
benéssel vette észre a fa eltűntét. Kérdésére azt a választ 
kapta: az angyal vitte el... mert rossz voltl 

Botond zokogva ült a lépcsőre: 
- De én nem voltam rossz! 
Apa ölébe véve próbálta vigasztalni: 
- Dehogy voltál rossz, Botikám! Anyuka rosszul 

tudja. Csak hát... a karácsony sem tart örökké. Jövőre 
azonban szebb fát hoz az angyal, még szebbet, ha jó ma-
radsz. 

A lebontott karácsonyfa csonkja a tavaszi udvartaka-
rítás során került elő a ház mögül, és jutott a száraz fale-
veleket, hulladékokat megemésztő tűzre. Botond éppen 
akkor érkezett haza, amikor a száraz fenyőfa lángjai fel-
csaptak az égre. Szeme megtelt könnyel. 

- Ez az én karácsonyfám volt! - kiáltotta elképedt 
csalódással. 

De már csak a fenyőcsonk és a megbarnult tűlevelek 
pattogtak a lángokban, és édes, égett gyantaillat szálldo-
sott, mint egy ébredező felismerés. 

Pavelka Attila 

Mozaik egykorvolt és remélt karácsonyokról 
A 60-as évek derekán történhe-

tett. 
Karácsony szombatja volt. A meg-

szokott „szertartás" zajlott a család-
ban. Előkerült a hatalmas zöld tál, 
az akkori „fürdőkád" (ma megmo-
solyogtatóan kicsinek látom). Édes-
anyánk szerre megfürösztött hár-
munkat - nővérünk, aki hat évvel 
nagyobb, már önálló volt ebben a 
tekintetben. Fel az ünnepi ruhát, és 
irány a templom, hiszen a többi gyer-
mekkel együtt szavalni kellett. 

Aztán újra otthon a családi kör-
ben... Angyalvárás. De az akkori 
szokás szerint kimondottan csak reg-
gelre érkezett meg. Az ikerágy há-

rom részre elválasztva, mi pedig -
mindenki a maga részében - álomra 
szenderültünk. 

Este 9-10 lehetett, amikor 
mintha egy énekkar énekelte volna 
a Mennyből az angyalt. Felébred-
tünk. A „belső szobát" a konyhától 
elválasztó ablakhoz lopózkodtunk, 
és homlokunkat az ablaküvegre 
tapasztottuk. Csak a csodálatos éne-
ket hallottuk. Nem láttunk semmit. 

Karácsony reggelén tudtuk meg -
felfogni még nem nagyon tudtuk - , 
hogy a karácsonyi ének egy rádióból 
szólva töltötte be hangjával a házat. Ez 
volt a második rádió a faluban, mi ilyet 
még nem láttunk és nem hallottunk. 

De azt a rádiót most is hallom, 
és minden karácsonykor felerősödik 
bennem a hang. Azóta száll minden 
karácsonykor az az angyal a Földre a 
lelkemben. 

Benedek Jakab 

Egy kedves gyermekkori élmé-
nyem tolakodott elő a minap. Ötö-
dik vagy hatodik osztályos lehettem. 
Karácsony szombatján hazajöttünk a 
templomból, ahol tiszta lélekkel sza-
valtuk el a néhai Báró József pap bá-
csitól kapott versünket. Otthon már 
mi díszíthettük a fát, és utána diszk-
réten kivonultunk a szobából. Persze 
hallottuk, ahogy az édesanyánk-an-
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gyal recsegteti az ajándékokat, ahogy 
viszi a fa alá, de úgy tettünk, mintha 
nem hallanánk. Egyfajta rituális já-
ték volt. 

Elérkezett a pillanat, amikor be-
mehettünk a fenyő- és édessüte-
mény-illatban úszó nagyszobába, ku-
tató gyermekszemekkel néztük, mit 
rejt a karácsonyfa ága. Azelőtt is lát-
tuk, hiszen mi díszítettük, az együtt -
bevonulás mégis megszépítette a ka-
rácsonyfát. 

Amikor mindenki megtalálta a 
maga ajándékát, én azt hittem, rosz-
szul látok. Az én csomagom volt a 
legkisebb, a két testvéremé nagyobb 
volt. Azonnal előtört belőlem a ke-
serűség, ami a mindenkori nagyobb 
gyermekek testvérféltékenysége, 
hogy „bezzeg a kicsiknek..." 

Ott volt a gombóc a torkomban és 
nagy erővel kívánt könnyekké össze-
állni, de nem akartam hagyni neki. 
Összeszorított fogakkal próbáltam jó 
képet vágni. Az idő csalódottan meg-
állt. Láttam, amint a szüleim pajko-
san összemosolyognak - persze ész-
revették csalódottságomat - , de nem 
tudtam mire vélni. Aztán, amikor 
látták, hogy nem veszem észre, amit 
kellene, szóltak: nézzek egy kicsit ala-
posabban körül a fán. 

És ott volt az egyik ágon egy bor-
dópiros bőrszíj as, kicsi karóra. Az 
első karórám. 

Na eddig tartott a „visszafejom a 
könnyeimet" című dacos felvonás. 
Eleredtek, de már nem bántam. Sze-
memet törölgetve, boldogan próbál-
tam fel az új órát. Annyira tetszett, 
hogy még évekig „hozzáöltöztem", 
mindenből bordópirosat kértem. 

Demeter Erika 

1985 karácsonyában az angyal -
többek között - hozott egy könyvet 
is: Szunyogh Szabolcs Jézus, az em-
ber fia című regényes Jézus-életraj-
zát. Annak idején természetesnek 
vettem - bár nem biztos, hogy ne-
kem volt szánva hogy minden más 
ajándékkal egyetemben ez az ajándék 
is engem illet meg. Örömmel vettem 
kézbe a könyvet (néhány kép is volt 
benne), hiszen tudtam, hogy egy-egy 
ilyen papiros-gyűjtemény rengeteg 
tudást hordozhat magában. 

Annyira tudtam olvasni, hogy a 
címet kibetűztem: Jézus, az ember 
fia... S itt mindjárt bajba is kevered-

tem önmagammal. Papfiókaként ak-
kor már - hatévesen - természetes 
volt tudnom azt, hogy Jézus az Isten 
fia (értsd: legjobb prófétája, de hát a 
hatéves gyereknek még elég volt Is-
ten fiaként ismerni Jézust). De ho-
gyan egyeztethető akkor ez a tudás 
azzal, hogy ugyanaz a Jézus az em-
ber fia is? Ez számomra dilemma 
volt. A bizonytalanságot megoldani 
kívánó szándékkal tettem hát fel a 
kérdést édesapámnak: most már tu-
lajdonképpen kinek a gyereke Jézus, 
akinek születését épp ünnepeljük? 
Apám sem találta a hatéves gyermek 
számára a megfelelő választ, s „elin-
tézett" annyival, hogy hát Jézus Isten-
nek és embernek egyaránt gyermeke. 

Évtizedekbe került, amíg meg-
érett a válasz bennem, amíg megér-
tettem, hogy apámnak igaza volt. Ez 
a karácsony ajándékozott meg a hit-
nek és Isten-ismeretnek azzal a csí-
rájával, hogy tulajdonképpen ma-
gam is Istennek és embernek egyaránt 
vagyok gyermeke. Ma is hálás lélek-
kel gondolok vissza erre a karácsonyi 
pillanatra, életem egyik jelentős aján-
dékára. 

Fülöp Dezső Alpár 

A történet '88 januárjával kezdő-
dik. Csontfagyasztó hidegben a jeges 
havon sorakoztunk névsorolvasásra. 
Fülünk majdhogynem lefagyott, de 
a sapkát nem volt szabad ráhúzni. 
Mozogni sem szabadott, haptákban 
vártuk az utasításokat: Vigyázz! Pi-
henj! Vigyázz! Pihenj! Vigyázz! Pi-
henj! Vigyázz! De nemcsak a vigyázz 
ideje alatt, de pihenj re sem volt sza-
bad mozognunk. Csoda, hogy nem 
fagyott le a fülünk. 

Ahogy kitavaszodott, a száza-
dot feloszlatták, mindenkit más-más 
egységekbe soroltak be. lómagam 
munkaszolgálatra kerültem: szenet 
csákányozni, lapátolni, ütni-verni a 
nagyverővel a vagon oldalát, ha rá-
fagyott a fekete szén. Angyalbőrbe 
bújtatott pajtásaim büntetett előéle-
tűek voltak, többségükben közvet-
lenül a börtönből rukkoltak be. Az 
én bűnöm az volt, hogy, már két-
szer is első kieső voltam a felvételin, 
s ehhez még hozzájárult az is talán, 
hogy amikor megkérdezték, fogok-e 
még felvételizni, a válaszom egyér-
telmű igen volt. A rám szabott mun-
kát a nagyverővel, a csákánnyal s a 

két tenyeremmel becsületesen végez-
tem. Amikor végre hazaengedtek egy 
pár napra, nem üres kézzel érkeztem 
vissza. 

Karácsonyra ismét hazaenged-
tek! Nagyon szép karácsony volt, a 
legszebbek egyike! Nem fáztam, volt 
mit ennem, örvendtem szüleimnek, 
testvéremnek, barátaimnak. Az ak-
kori rendőrparancsnok pedig meg-
engedte, hogy ne menjek fel minden 
nap az Örsre jelentkezni. Ennek is 
örvendtem, mert több időm maradt. 

Elteltek az évek. A rendőrpa-
rancsnok nyugdíjba vonult. Most 
pedig, ha teheti, eljön a templomba 
együtt imádkozni, énekelni, az evan-
géliumra figyelni. Remélem, az idei 
karácsonykor is együtt énekelhetünk 
és imádkozhatunk közeli és távoli 
szeretteinkért. 

Sándor Szilárd 

Próbálok visszaemlékezni azokra 
a karácsonyokra, amelyeket gyer-
mekkorom óta átéltem. Mindegyik 
alkalom más volt, és egyben szép is: a 
színek, a hangulatok, az ajándékok fa 
alá rejtése, templomi szerepléseink. 
Amikor már megtudtam, kik az an-
gyalok, utána az volt a legszebb, mek-
kora örömmel bontották fel a csa-
ládtagok az általam karácsonyfa alá 
csempészett ajándékokat. 

Izgalmas és kiemelkedő karácso-
nyom mégis Olthévízen, elsőéves ko-
romban volt. Török István lelkész 
családjában nem éreztem magam 
idegenül, evangéliumi hangulatban 
telt az ünnep. A közösség sem érez-
tette az első szolgálatom csetlő-botló 
esetlenségeit. Felemelő és meghatá-
rozó volt számomra először osztani 
úrvacsorát, palástban. 

Az asztali imákat az alig pár éves 
Karola mondta. Esténként nem té-
véztünk, inkább későig beszélget-
tünk. Jöttek a kántálok, magyarok, 
románok. Utóbbiaknak a „pénz- és 
szerencsehozó kecskéjét" kérésre 
meg kellett áldja a lelkész. 

Karácsony első napján délután 
meglátogatta a lelkészcsaládot Ve-
ress László református lelkipásztor, 
aki régi ismerősként üdvözölt. Jó volt 
földivel, segesvárival találkozni ott is. 

folytatás a 4. oldalon 
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Mozaik... 
folytatás a 3. oldalról 

Nemcsak a lelkészek, de a két gyü-
lekezet tagjai is részt vettek a másik 
felekezet karácsonyfa-ünnepélyén, 
együtt imádkoztak. Isten úgy adta, 
hogy annak a karácsonynak a han-
gulatát, tartalmát semmi nem za-
varta, nem volt rossz hír, nem voltak 
ünneprontó vagy kellemetlen ese-
mények. Az első karácsony üzenete 
célba ért, megteremtette a békességet 
közöttünk. 

Pitó Attila 

Jó pár évvel ezelőtt, akkor történt, 
amikor a „nagyok" még kicsik voltak. 
Nagyapjuk friss nyugdíjasként az év 
nagy részét magyarországi vendég-
munkásként töltötte. Advent kezde-
tén rendszerint mindig sok ajándék-
kal érkezett haza. Már másnap, első 
útja unokalátogatás volt. Ők legin-
kább a csoki-finomságokat rejtő sok-
ablakos adventi kalendáriumnak ör-
vendtek. Az esténkénti karácsonyos 
meséket az éppen soron következő 
kisablak kinyitása tetőzte be. Majd 
közösen megszámolták a még zárva 
maradottakat, ezzel mintegy „tisz-
tázva" az angyal érkezésének pontos 
napját. Aztán a közösen elmondott 
imádság után kialudt a lámpafény, s a 
szoba csendjének sötétjében pár perc 
után már hallani lehetett alvásuknak 
leheletfinom pihegését. 

Reggelente, ébredéskor a szokvá-
nyos kérdésre: „hogy aludtál, mit ál-
modtál?" tőmondatos és egyforma, 
álmos feleletek hangzottak el. Egyik 
reggel azonban a kisfiú a kérdést meg 
sem várva lelkesen újságolta: 

- Édesanya, az éjszaka azt álmod-
tam, hogy eljött az angyal, és elhozta 
a mennyezetig érő karácsonyfát, s 
alája nagyon sok ajándékot is tett. 

- Na, és milyen volt ez az álombeli 
Karácsony, kisfiam? 

- Szép volt, nagyon szép volt, de 
valahogy mégsem volt annyira szép, 
mint a valóságban! 

Szülőkként sokszor elemlegettük a 
gyermeki léleknek ezt az őszinte meg-
nyilatkozását, s boldogok vagyunk 
mindig, amikor eszünkbe jut, hogy a 
szeretet számukra az álomnál is szebb 
karácsonyokat tudott varázsolni. 

Szén Sándor 

Gyermekkoromban hozzánk so-
sem jött „az" angyal. Mi magunk vol-
tunk angyalok egymás és önmagunk 
számára. A karácsonyfát együtt dí-
szítettük: almát, diót, a tavalyról gon-
dosan eltett, selyempapírba csoma-
golt szaloncukorkát, színes és fehér 
papírból általunk készített díszeket, 
hosszú kakasfüzéreket és évről évre 
kevesebb - és ezért értékesebbnek 
tűnő - üveggömböt aggattunk rá. 
Sosem felejtem el, milyen érzés volt 
édesapám ölelő karjából a fa tetejére 
feltenni a csillagot, majd csodálni kö-
zös művünk szelíd pompáját. 

Az ajándékokat sem valamiféle 
megfoghatatlan lény lopkodta be a fa 
alá, mint valami „ellentolvaj". Mi ma-
gunk tettük oda az édesapánknak kö-
tött gyapjúzoknit, az édesanyánknak 
spórolt pénzből megvett harisnyát és 
nagymamának a gyümölcsöt és az 
édességet. Játékot szinte sosem kap-
tunk, inkább olyasmit, amire amúgy 
is szükségünk volt. Szegényesnek 
tűnnek így újragondolva ezek a ka-
rácsonyok, de nekem gyermekként a 
lehető legszebbek és leggazdagabbak 
voltak. Ma már tudom azt is, hogy 
azért, mert együtt volt a család, és 
ünnepeltünk. 

Vajon gyermekeimnek mit tudok 
majd átadni a régi karácsonyok szép-
ségéből? 

Rácz Mária 

A puha hó mindent eltakar, és 
recseg a lábunk alatt, amint édes-
anyámmal, édesapámmal és két nő-
véremmel a házunktól nem messze 
eső templom felé indulunk. Amikor 
belépek a szépen kivilágított temp-
lomba, szinte földbe gyökerezik a lá-
bam a csodálkozástól: az angyal már 
járt a templomban - de vajon az én 
ajándékom is ott van a karácsonyfa 
alatt?... A nagy izgalomban alig tu-
dom elmondani a versemet, és már 
alig várom, hogy a Mennyből az an-
gyalt énekeljük, mert ezt a csomagok 
kiosztása követi. 

Amint a templomból kijövünk, 
édesapám észrevétlen eltűnik. Elő-
resiet, hogy az előkészületeket el-
végezze a fa körül. Amire a házhoz 
érünk, már égnek a gyertyák, s az 
égők a karácsonyfán, ez a csodás lát-
vány fogad bennünket, amint haza-
érkezünk. A csomagok kibontoga-
tása előtt még az egész család együtt 

elénekli a Csendes éjt, majd elfo-
gyasztjuk az ünnepi vacsorát, amely 
sok-sok finomságból tevődik össze. 
Nem hiányzik az ételsorból a cse-
répfazékban főtt töltöttkáposzta és a 
mákos meg diós bejgli sem, amelyek 
édesanyám keze és szeretete által let-
tek olyan finomak. 

így emlékszem gyerekkori kará-
csonyaimra. Az ajándékokra, ame-
lyeket az évek során kaptam, nem 
emlékszem. De arra a szeretetre, bé-
kességre és nyugalomra, amely a ka-
rácsony ünnepét körülvette, arra 
igen, és ezt az érzést „mentem át" 
most édesanyaként kisfiam karácso-
nyaiba, és hasonló forgatókönyv sze-
rint élem meg a felnőtt karácsonyai-
mat is. 

Szász-Cserey Katalin 

Kórházr 
lelkészi 
szolgálat 

Orbán Erika, 
Sepsiszentgyörgy, 

0740-502563; 

Katona Dénes, 
Székelyudvarhely, 

0266-213100; 

Ferenczi Enikő, 
Kolozsvár, 

0740-063767; 

Pavelka Attila, 
Marosvásárhely, 

0746-234917. 
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Novemberben egyház-szerte ünnepségek zajlottak Dávid Ferenc emlékére. Halálának 
(november 15.) napja mellett az idén az egyházalapító születésének 500. évfordulójáról is 
megemlékeztek, még ha Dávid Ferenc születésének éve, 1510, történetileg nem igazolható 
hagyománynak számít is. Alább csak néhány település, intézmény és egyházközség Dávid 
Ferenc előtti tisztelgéséről adunk hírt a sok közül. 

Dávid Ferenc (15107-1579) öröksége 
November 19-én és 20-án Kolozsváron tudományos 

konferenciával emlékeztek meg Dávid Ferencről egy-
házalapító püspökünk születésének (jelképes) 500. év-
fordulóján. Az emlékkonferencián rangos hazai és ma-

gyarországi előadók mutatták be újabb kutatásaik gyü-
mölcsét, és könyvbemutatók is voltak, de a zene kedvelői 
számára is jutott csemege. 

Az előadások többsége természetesen történeti ér-
dekű volt, elsősorban a l ó . századi Erdély, illetve az uni-
tárius (és szombatos) történetét érintőek. Érdemes fel-
idézni az előadások címét, mivel a belőlük kiolvasható 
tematikai „színbőség" valóban jellemezte a konferen-
ciát. Balázs Mihály: Dávid Ferenc és a korai erdélyi hu-
manizmus, Újlaki Nagy Réka: A korai szombatosság 
kiliazmusa (vagyis ezeréves váradalma), Simon József: A 
Pomponazzi-affér recepciója a magyar késő-reneszánsz-
ban, illetve Francken és Socinus párbeszéde a hitbeli meg-
ismerésről, Horn Ildikó: Az unitárius nemesség háttérbe 
szorítása a 17. század első éveiben, Rüsz Fogarasi Enikő: 
Kolozsvár és a lengyel unitáriusok, Bíró Gyöngyi: Dávid 
Ferenc és a kolozsvári könyvtárak, Szegedi Edit: Radecius 
Bálint és az erdélyi protestáns liturgikus hagyomány 
legitimizációja, Káldos János: A prédikáció a 16. század 
végének unitárius liturgiájában, Kovács Sándor: Az úrva-
csora a 16-17. század unitárius liturgiájában. 

Különleges színfoltja volt a konferenciának Andrei 
Marga rektor (BBTE) előadása az állam és az egyház vi-
szonyának történeti alakulásáról, illetve kortárs politi-
kai-eszmetörténeti megalapozottságáról. 

Az első napot két jeles könyv bemutatása is emléke-
zetessé tette. Horn Ildikó Hit és hatalom című munká-
ját a 16. századi erdélyi nemességről már havilapunkban 
is bemutattuk (októberi szám, hátlap). Az Újlaki-Nagy 

Réka által szerkesztett Korai szombatos írások című 
könyv vélhetőleg megkerülhetetlen forráskiadvány lesz 
a szombatos mozgalom kezdeteinek és első időszakának 
kutatói számára. 

Ami a zenei pillanatokat illeti: a Concordia vonósné-
gyes (Márkos Albert, Béres Melinda, Király Erzsébet és 
Ortenszky Gyula) a marosvásárhelyi születésű, de kolozs-
vári felsőképzettségű, nagy nevet szerzett magyarországi 
zeneszerző, Orbán György Madrigálok című ötrészes so-
rozatát játszotta a püspöki házban rendezett esti foga-
dás elején. A második konferencia-napon pedig Kovács 
Sándor fent jelzett előadását illusztrálta kuriózumszámba 
menő hangfelvételen a kolozsvári Schola Gregoriana 
Monostorinensis három tagja, akik az 1729-es Toldalagi-
graduálból tártak fel és szólaltattak meg hármat az úrva-
csorai szertartás énekelt részei közül. (/. T.) 

A Segesvári Unitárius Egyházközségben november 
14-én ünnepi istentisztelet keretében emlékeztünk meg 
egyházalapító első püspökünk, Dávid Ferenc halálának 
500. évfordulójáról. A gyermekek szavalatai és a gyü-
lekezetnek az énekszámokba történő bekapcsolódása 
után került sor az április-június hónapokban meghirde-
tett, vallásos témájú rajzpályázat eredményeinek kihir-
detésére és a díjak átadására. A zsűritag Sz. Kovács Géza 

rajztanár-festőművész értékelőjében kiemelte, hogy „a 
rajzolás is Isten közelségébe emeli a rajz készítőjét". Bá-
lint Sándorné Éva tanítónő-pszichológus könyvjelzőre 
írt idézettel köszöntötte a résztvevőket, majd sor került a 
díjak kiosztására. (Benedek Jakab) 

folytatás a 6. oldalon 

UNITÁRIUS KÖZLÖNY 2 0 1 0 / 2 6 5 • 11 



Dávid Ferenc öröksége 
folytatás az 5. oldalról 

November közepén Sepsiszentgyörgyön is bensősé-
ges hangulatban emlékeztek meg Dávid Ferencről már-
tírhalálának emléknapján. Kovács István helyi lelkész 
ünnepi prédikációja után Ambrus Sándor zongoramű-
vész gyönyörködtette a jelenlevő ünneplőket, Kató Sá-
muel gondnok Dávid Ferencről szóló verset olvasott fel, 
majd a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet zenés-verses össze-
állítását hallgathatták meg, amelyet Orbán Erika kórház-
lelkész tanított be. 

Tárgyi vonatkozásban Balázs Antal kopjafája lett a 
Dávid Ferenc-ünnepségsorozat emlékjele. E kopjafa -
akárcsak a dévai imaháznak adományozott - egyház-
alapítónk születésének 500. évfordulóját hirdeti, fája a 
Nyikó-menti Csehétfalváról származik, egy 1813-ban 
épült istállóajtó részéből, belefaragva néhány sokat-
mondó szimbólum: kenyér, kehely, buzogány, láng, Dá-
vid Ferenc-énekünk motívumai. (Ferenczi Mária-Mag-
dolna) 

Nagy volt az izgalom, készülődés a Dávid Ferenc-ün-
nepélyt megelőző hetekben. Tervezgettünk, sorra valóra 
váltak az álmok, és november 14-én elérkezett a betelje-
sülés. 

Nagy volt a sürgölődés, mert nagy aznap, mikor fő-
pásztor érkezik a gyülekezetbe. Harangzúgás közepette 
érkezett Ft. Bálint Benczédi Ferenc püspök, akit az egy-

házközség gondnoka köszöntött. Majd sorra érkeztek 
a meghívottak: Hunyadi László szobrászművész, Ütő 
László és családja, Fazakas Endre nyugalmazott esperes. 

Id. Ütő Lajos 100 éve nyugalomba vonult lelkész sír-
jánál koszorút helyeztünk el, és egyben emlékeztünk 
arra az időszakra (1866-1910), amikor e lelkész egyház-
községünkben szolgált. Ekkoriban épült fel az egyház-
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község temploma, lelkészi lakása, iskolája és kántori la-
kása. Id. Ütő Lajos ezért úgy vonult be egyházközségünk 
történetébe, mint „építő lelkész". 

Az istentiszteleti szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc 
végezte, aki az előttünk járókra emlékezett, példa érté-
kűnek nevezte az 500 éve született egyházalapító mártír-
püspökünk tevékenységét, és méltatta id. és ifj. Ütő La-
jost, dicsérte a róluk való megemlékezést. 

Az ünnepség központi részét a Hunyadi László szob-
rászművész által készített Dávid Ferenc-emlékplakett le-
leplezése és megáldása képezte. Ezt az emlékplakettet az 
1933-as évben született küküllődombói atyafiak 70 éves 
kortárstalálkozójuk emlékére ajándékozták az egyház-
községnek. 

Majd az iskolások műsora következett. A gyer-
mekek felkészülését Miklós Mária nyugalmazott ma-
gyartanárnő irányította önzetlen buzgalommal. Éne-
kelt a küküllődombói asszonykórus és a Kisgyörgy Jó-
zsef-dalkör, végül a Himnusz eléneklésével zárult az 
ünnepély. 

A lélekemelő eseményt szeretetvendégséggel zár-
tuk. (Péterfi Sándor) 

Rendhagyó Dávid Ferenc-megemlékezés volt 
Marosszentgyörgyön is. November 14-én „teltházas" kö-
zösségben egy unitárius egyházi címert és egy Erdély-cí-
mert avattunk fel az ünnepi pompába öltözött, az ősz fo-
lyamán kívül-belül megújult, Ábrahám Dezső gondno-
kunk önzetlenségéből gyümölcsfa-csemetékkel körbeül-
tetett templomban. 

Mintegy hetvenöten voltak jelen ünnepi megemlé-
kezésünkön, amelynek során az úrasztalán közszem-
lére helyeztük Hunyadi László unitárius szobrászművész 
Dávid Ferenc püspököt ábrázoló plakettjét. A vallásórá-
sok verses-dalos műsora látható és hallható bizonyítékul 
szolgált arra nézve, hogy Marosszentgyörgyön „megma-
radunk, mert haladunk." A történelmi címerek leleplezé-
sét a témához kapcsolódó rövid tájékoztató követte. 

Ezután a templomépület környékén nemrég ültetett 
gyümölcsfa-csemeték mellett hangzottak el bibliai ál-
dáskérések oly módon, hogy a legnagyobb csemetefát 
az idén konfirmált tudhatta magáénak, életkori csök-
kenő sorrendben pedig a vallásórásoktól egészen a szü-
leik ölelésében csodálkozó - pár hónapja megkeresztelt 
- kisgyermekekig tizenöt fiatal élet kapott megbízást a 
gondozásukra. 

Lelkes keblitanácsos asszonyaink jóvoltából friss ka-
lács és bor mellett építhettük tovább kapcsolatainkat, 
amelyek oly fontosak egyházgyarapító munkánkban. 

A kötetlen beszélgetések során ismét terítékre ke-
rült a Polgármesteri Hivatalhoz és a Helyi Tanácshoz 
másfél évvel ezelőtt eljuttatott közgyűlési kérésünk, 
nevezetesen, hogy kérjük a jelenlegi Rózsa utca Dá-
vid Ferenc utcára való átnevezését. Ennek mielőbbi 
megvalósulásáért, Dávid Ferenc püspökünk emléke 
marosszentgyörgyi ápolásáért őszutóban még egy fél-
napos, könnyű kategóriájú (U) kerékpártúrát kívánunk 
szervezni „ötszáz év öt unitárius temploma" megneve-
zéssel. ( P á l f f y Tamás Szabolcs) 



Hídverés 
az Aranyos és 
a Nagy-Homorúd 
között 

Kilenctagú küldöttség érkezett 
Kövendről október második szom-
batján Homoródszentpéterre. Más-
nap együtt ünnepeltük az Idősek Va-
sárnapját, meghallgattuk Székely 
Miklós tiszteletes őszinte hangú ün-
nepi beszédét, majd közösen fo-
gyasztottuk el a bográcsost. Az ün-
nepi műsor dalait újraénekeltük. 
„Sárgult levél elhullhatsz már, / fa-
ágakon apró rügyek nőnek, / utá-
nunk is mások jönnek, / ez a sorsa a 
mi életünknek." Az őszbe borult haj-
koszorúk azonban újra megfiatalod-
hatnak, ha megkóstoljuk az ő borát, 
mondta a kövendi Jancsi bácsi, aki 
végigkínálta az asztaltársaságot. Jan-
csi bácsi és családja Tordáról költö-
zött ki Kövendre, és annyira meg-
tetszett neki az unitárius istentiszte-
let, hogy az egyházközség tagja lett. 
Mindez nem mondható el arról a 
majdnem kétszáz román anyanyelvű 
új kövendi lakosról, akik az 1990-
es változás után találtak otthonra 
Kövenden. 

Mi, homoródszentpéteriek, tizen-
nyolcan viszonoztuk a látogatást 
november első péntekén. Mielőtt 
Kövendre érkeztünk volna, meglá-
togattuk a tordai régi és új unitárius 
templomot: azt a templomot, ahol 
hajdanán a vallásszabadság törvé-
nyét kimondták, és azt, amelyet az el-
lenreformáció kényszere miatt építe-
niük kellett a tordai unitáriusoknak. 

A kövendi tanácsteremben me-
leggel, pálinkával és süteménnyel 
vártak a házigazdák. Jancsi bácsi bo-
rát megittuk, és valóban megfiatalod-
tunk - azért jöttünk el, mondta a bot-
jára támaszkodó, nyolcvanhoz kö-
zel járó Dani bácsi. Családias légkör-
ben töltöttük el a péntek estét, majd 
szombat reggel újra a tanácsterem-
ben gyűltünk össze. A reggeli után 
megtekintettük a kövendi templo-
mot, amely elkápráztatott szépségé-
vel és gazdag történelmével. 

Csodálatosan ragyogó napsütés-
ben érkeztünk meg Déva vára alá. 

Boldogan nyugtáztuk, hogy most az 
egyszer nem fogunk elkésni a várban 
tartandó istentiszteletről. 

Egy helybeli román ember meg-
kérdezte az egyik zarándokot, 
hogy miért ez a nagy tumultus. 
„Comemorarea a cincisute de ani al 
episcopului fondator" - mondja a 
zarándok. - „Vrei sä spui cinci zeci 
de ani?!" - válaszol rá az érdeklődő. 
„Cinci suté, domnule" - rakja helyére 
a zarándok a dolgot. „Aoleu" - ez 
volt a következtetés. 

Ilyen helyzetekben mindig úgy 
képzelem magunkat, mint egy kacsa-
csőrű emlőst, amely ritkaságával cso-
dálkozást ébreszt az őt szemlélőkben, 
de a krokodilok - ne adj Isten a bál-
nák - észre sem veszik, hogy létezik. 

Nos ez a „ritka faj" hidat épít. Ti-
pegve indulunk egymás felé: a nagy 
múltú, gazdag Kövend, a kicsiny és 
szerény Homoródszentpéterrel. De 
elindultunk. Szükségünk van egy-
másra. Szükségünk van arra, hogy 
meghallgassuk egymás élettörté-
netét, hitének küzdelmeit, csalódá-
sait és reményeit. Egymást megis-
merve lélektől lélekig szaladnak a 
szeretet szálai. 

Köszönjük a Gondviselés Segély-
szervezetnek és Hargita Megye Taná-
csának, hogy ezeket a találkozásokat 
anyagilag is támogatták. 

Székely Kinga Réka 

Idősek napja 
- hátterek 

Templomozás után, közli a 
tiszteletes úr, Székely Miklós, 
hogy idősek napjára mehetnénk 
Homoródszentpéterre, a szülőfalu-
jába. Szinte minden, általa szervezett 
kiránduláson részt vettem, most úgy 
gondolom, ide mások mehetnének, 
vannak a faluban nálam idősebbek. 
Nana! Elég idős vagyok, de még nem 
teher számomra a buszozás. Fogjam 
fel zarándoklatnak az utat - néhai 
Szabó Árpád püspökünknek is szü-
lőfaluja Homoródszentpéter... 

Lassan a testtel! Valami ijesztő 
dolog történt, amikor a szerpenti-
nes ösvényen a Dávid Ferenc hajdani 
cellája felé lépkedtem. Hibát követek 
el, lenézek a városra - elfog a szédü-
let. Kis Antal karon ragad, azt taná-

csolja, csak az ösvényre nézzek, ma-
gam elé. Ekkor már tudom, nem va-
gyok alkalmas minden kirándulásra. 
De fel kell menni, épp azért buszoz-
tam! Gyülekezeti házat is avattunk 
Déván, a Csaba atya által létrehozott 
otthonnal szemben. Micsoda em-
ber, benne vélem a hétköznapi hero-
izmust megtestesülni látni - hadse-
regnyi utcagyerek és nyomorult sor-
sát vállalta. Hogy is van ezzel az uni-

tárius vallással?! Alapítója Dávid Fe-
renc, épp ezért az értékeire adó nem-
zet körében részarányunk méltatla-
nul kicsi. Na de mi kupát nyernénk 
a „hagyománytisztelet" sportágban 
- meg is bélyegez érte a román sajtó. 

Zarándoklat ez az út néhai püspö-
künk szülőfalujába. Olyasmit fejte-
getek Illyefalván, hogy a Ceausescu-
féle falurombolás kismiska a maihoz 
képest. Semmi látvány - porlasztás. 
Nincs tehénfejő statárium, csakhogy 
most a tej nem kell a feldolgozónak, 
a zöldségünkre sincs igény. Politiku-
sunk régiófejlesztésről hadovál esz-
tendők óta. Falun munkahely? Ami-
kor városon sincs? Mikor kerül terí-
tékre a népességmegtartó vidék, táj 
fogalma? Szóljon, püspök úr, az ér-
dekünkben!... Balavásáron árulják a 
hagymáinkat koszorúba fonva a vi-
szonteladók. Nekik is meg kell élni... 
S hát nekünk?! 

Korond a bazárok faluja, ahol 
nemcsak kerámiát vásárolhat az em-
ber, hanem keretben Székelyhim-
nuszt is. Jancsi, az útitársam, kenyér-
tartót vásárol. Igen, ennek a buszos 
társaságnak nyugdíja révén adatik 
mindennapi kenyér. De az utánunk 
következő feketemunkás generáció 

Cserés Szabó Ferenc 
folytatás a 8. oldalon 
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Egy egyetemista találkozó... 
folytatás a 7. oldalról 

megengedhet-e magának mondjuk 
egy szejkefürdői kirándulást az uni-
tárius találkozóra?! 

Farkaslakán rövidke beszédet 
rögtönzők a Tamási Áron-emlékmű-
nél, fulladás környékez. Egy szűk ös-
vény vezet csupán az emlékműhöz. 
Annyira körbefogják, uralják a helyet 
a bódék, azt sejtetve: övék itt min-
den, sőt alig férnek az emlékmű mi-
att. Holott épp azért áll meg a bu-
szozó, a vándor. A püspök úr aligha-
nem szóvá tehette az állapotot - el-
költöztek a bódék az út túlsó olda-
lára. így a fejet hajtó nem a bazárok-
nak tiszteleg. 

A parajdi kürtőskalács után ér-
kezem Homoródszentpéterre. Cso-
kornyi ember a közösségi ház előtt. 

Megtapasztalhatom a szívélyességet, 
az emberi melegséget. Kezet fogunk, 
öleljük egymást - unitáriusok va-
gyunk. Jelenlétünkkel magasztosabb 
az idősek napja. Székely Kinga Réka 
imája után a falu szülötte, Székely 
Miklós beszél a szószékről. Rólunk, 
hozzánk szól mindkettő: ne hagyjon el 
az Úr öreg napjainkra. Csak Ő marad 
velünk. A család körében meghalni -
manapság szinte kivétel. Anyáink fiai-
lányai lennénk, de világgá megyünk. 
Marad a szülői ház velük, magányuk-
kal. Aztán elmennek a mi fiaink-lá-
nyaink. Jelenlétük híján mellénk lopa-
kodik kéretlenül a magány, az öregott-
honban is cimborál velünk. 

A kis asszonykórus szava-
lata, éneklése következik. Szinte 
vigyázzba állok, hogy szemügyre ve-
gyem őket. Ilyen az ámulat - mint 
Szelykefürdőn. Ott magyar dalo-
kat fújt egy élő, valóságos rezes-

banda. Vajon azért nincs ilyesmi ná-
lunk, mert aranyosszékiek vagyunk 
- vagyis szórvány?... 

Mi mondható még a szeretet 
megnyilvánulásán túl a látogatásról? 
A házigazdámtól tudom meg, hogy 
a tiszteletes úr családját a vállalkozó 
szellemű, az amerikánus nagyapa 
tette módossá. Róla beszélgetnék az 
ágyban fekvő idős öregúrral, aki vi-
lágtalan... Azt üzente lelkész fiának 
feddőn: nincs naptára, hogy annyi 
ideje nem látogatta? Most nem erről 
beszélgetnek, derűs az arca. 

Szégyenérzetféle szorongás fog el, 
amikor meglátogatom a lókodi öreg-
otthon tájékára került Margit nénit. 
Hajdani szomszédunk szinte ismeret-
len, de a száj vonala azonosítja. Ott ál-
lok előtte a régi papilakban egy szál vi-
rág, egy darabka csokoládé nélkül. Jóvá 
kell tennem, a szentpéteriek viszontlá-
togatása alkalmával sikerülni fog. 

Lelkek találkozása 
A sepsiszentgyörgyi unitáriusok ősze a testvériség jegyében 

vérkapcsolat fogalmát: keretet adni, feltölteni tettek-
kel. Hazakanyarogva a Hatodon nőtestvéreinket Váncsa 
Csilla nőszövetségi elnöknő fogadta be sepsikőröspataki 
panzió-otthonába. A lelkes csapat még aznap este meglá-
togatta Koppándi tiszteletes nyugalmazott lelkész nagy-
tatáját és nagymamáját Árkoson - meghíva őket a vasár-
nap délelőtti sepsiszentgyörgyi istentiszteletre. 

Vasárnap délelőtt Horváth Piroska tanárnő szívé-
lyes vezetésével nőtestvéreinknek Szentgyörgy szépsége-
iből, értékeiből adtunk ízelítőt. Majd templomunkba hí-
vott nagyharangunk. Egy lupényi nőtestvérünk megha-
tódva sóhajtott föl: épp úgy szól, mint a miénk, az „elha-
gyott otthoni", a szentmihályi - bárcsak megélhetnénk, 
hogy Lupényban is szóljon egy harang... akármilyen ki-
csi, csak harang legyen... 

Az idős nagyszülők valóban eljöttek a soklépcsős 
templomba az unokát meghallgatni, felnézni rá. Még 
egyszer hálával fohászkodtak Istenhez, hogy unokájukat 
ezek a Zsil-völgyi asszonyok ilyen nagy szeretettel veszik 
körül egyházukban, házukban, a mindennapokban. 

Az úrasztalára elhelyezett két gyertya és a lupényi 
nők által ajándékozott rózsaszálak nagy csokorrá ala-
kulva magukért beszéltek. 

Szabó Adél lelkésznő imája után Koppándi-Benczédi 
Zoltán prédikációja a lelkek találkozásáról, a minden-
napi munkáért és kenyérért a Székelyföldről a Zsil völ-
gyébe áthurcolkodó emberekről, a szórvány-unitári-
usság megéléséről, a lámpagyújtogatókról, a világosság 

Unitárius lelkek találkozása tette felejthetetlenné, 
boldoggá szeptember 4-ét, amikor Homoródszentpálon 
az országos nőszövetségi konferencián találkoztunk 

és 5-ét, amikor a sepsiszentgyörgyi egyházközség nő-
szövetsége meleg kézfogással fogadta és ölelte keb-
lére a lupény-vulkáni szórvány-egyházközség lelkészét, 
Koppándi-Benczédi Zoltánt és a lelkes nőszövetségi ta-
gokat. Tódor Csaba tiszteletes szavaival élve mi, az egy-
ház szíve találkoztunk, és érzem, tudom, hogy e meta-
fora nem túlzó. 

A nőszövetségi konferenciáról „forgatókönyv sze-
rint" együtt jöttünk haza Sepsiszentgyörgyre a Zsil-völ-
gyi kedves vendégekkel, átélve, „körültapogatva" a test-
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megteremtőiről szólt - róluk, rólunk, akik testvérre ta-
láltak bennünk és mi bennük. 

Nemes Előd, a megyei tanács részéről e testvérkap-
csolat támogatásáról beszélt. Balázs Anti bácsi március 
15-i ajándék kopjafáját megköszönve ez alkalommal is 
átvette a lelkész a miniatűr kopjafát - köszönet volt ez a 
köszönetért. 

ból mintegy ötszáz fiatal és érdeklődő sereglett a felújí-
tás alatt levő dévai vár udvarára. Az ünnepi istentiszte-
letet Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész tartotta, aki 
a modern világ bájainak gyakori csalfaságára hívta fel a 
figyelmet, arra kérve a fiatalokat, ne forduljanak el a ha-
gyományoktól, és tartsanak ki hitük mellett, ahogyan 
Dávid Ferenc is tette. Ezt követően várjáték és üdvözlő 
beszédek hangzottak el, majd gyertya- és fáklyagyújtás 
közben koszorúzás volt Dávid Ferenc börtöncellájánál. 

Az emlékező sereg a dévai unitárius imaházba vo-
nult, ahol a sepsiszentgyörgyi unitárius dalárda Kará-
csony Gabriella zenetanárnő-karnagy vezetésével telt 
ház előtt lépett fel, majd Dávid Ferenc születésének 500. 
évfordulója alkalmából a népszerű és közszeretetnek 
örvendő Balázs Antal sepsiszentgyörgyi faragóművész 
kopjafát ajándékozott a dévai híveknek. 

Esély mutatkozik az iskolai kapcsolatok bővülésére 
is, hiszen Gazdag Ildikó, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron 
Szakközépiskola igazgatónője egy adománylevél kísére-
tében szakkönyveket ajándékozott a dévai Téglás Gábor 
Iskolaközpontnak. 

A nekünk hozott ajándék: a szimbolikus bányászlám-
pás, szén és sisak emlékeztetni fog minket a Zsil-völgyi 
unitárius lelkekre, élőkre és áldozatokra, a lelkek találko-
zására. Nagy Juliánná néni csipketerítője pedig díszítse 
otthonaikat, emlékeztesse őket, hogy szeretettel gondo-
lunk rájuk! 

Az Erzsébet-parkban meghallgatott térzene hangu-
lata és a szép, őszies napsütés mintha intett volna: rö-
pül az idő. A derűs légkörben elfogyasztott ünnepi ebéd 
után, istenáldját és jószerencsét kívánva fogadtuk meg, 
hogy meghívásuknak megpróbálunk mielőbb eleget 
tenni, és Isten akaratából - meg a magunk hozzájáru-
lásával - novemberben mi fogjuk meglátogatni testvér-
egyházunk tagjait dalárdánkkal és nőtestvéreinkkel. 

A lupényiak nyári látogatását viszonozva a sepsiszent-
györgyi Kriza János unitárius dalárda közel ötven tagja 
november 7-én Lupényba látogatott, ahol Koppándi-
Benczédi Zoltán lelkész vezetésével a helyi unitárius hí-
vek nagy szeretettel fogadták őket. Az „Összetartozunk" 
szórványprogram egy újabb fejezettel gazdagodott az 
egyházi kapcsolatok bővülése által. 

A lupényi látogatás előtt azonban, november 6-án 
a szentgyörgyiek a tizenharmadik Dávid Ferenc Ifjú-
sági Emlékzarándoklaton is megjelentek. Ez alkalom-

Koppándi-Benczédi Zoltán és a lupényi gyülekezet 
tagjai örömmel várták a sepsiszentgyörgyieket, akik a 
vacsorát énekléssel köszönték meg, a magyar dalok hal-
latán a lupényi nőegylet tagjai táncra is perdültek. Az 
unitárius templomban fellépő Kriza János Dalárdát telt 
ház fogadta, az igényesen összeállított program és szín-
vonalas előadás nyomán a fellépés végén a templomban 
felcsendült a taps. 

„Hitte-e vajon Balázs Antal március 15-én, amikor 
kopjafát ajándékozott a lupényi egyházközségnek, hogy 
negyvenötödmagával találkozik november 6-án és 7-én 
e szórvány-egyházközség lelkészével, egyháztagjaival?" -
tette fel a kérdést Koppándi-Benczédi Zoltán. De mind-
annyian éreztük, hogy a lupényiak látogatásának viszon-
zásánál több volt e zarándoklat. Éreztük, hogy mély gyö-
kere van, nemcsak a rokoni szálak miatt, hanem a talál-
kozások gyönyörűségéből fakadóan is. „Ó, mily szép és 
mily gyönyörűséges - mondja a zsoltáros is (133. zsol-
tár) - , ha a testvérek egyetértésben élnek!" 

Ferenczi Mária-Magdolna, Nemes Előd 
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Édesvizek nyomában 
A székelykeresztúri egyházköz-

ségben gazdag tevékenység folyik. 
Sokféle kiscsoport jön össze: vasár-
napi iskolások, felnőtt vegyes kar, fel-
nőtt színjátszók, olvasókör, nőegy-
let, a testvérkapcsolat ápolói, ünnep-
ségek szervezői, ifjúsági egylet, főző 
csoportok, kismamaklub, kirándu-
lók és mások. Most a kirándulások 
közösségépítő erejét szeretném han-
goztatni. Általában, aki már részt vett 
valamelyiken, az kitartóan elmegy a 
többire is. Kirándulásaink minden-
kori szervezői Bálint Júlia és Péterffy 
Miklós ny. tanár. A csapat eljutott 

Bécsig is, aztán Ópusztaszerre, Kar-
cagra, Debrecenbe, Ajkára, és még jó 
pár anyaországi helyre. De szűkebb 
pátriánk egyes tájegységeire, a Gagy, 
a Nyikó, a két Homoród mentére, sőt 
Nagyajtára és Bölönbe is. 

Ezen írás apropóját az adta, hogy 
október végén egy általunk kevésbé 
látogatott vidéket jártunk be. Útvo-
nalunk: Zetelaki víztározó, Libán, 
Gyergyói-medence, Békási-szoros, 
Békási gyűjtőtó, majd ezt megkerülve 
Gyergyótölgyes, Borszék, Ditró, 
Bucsin-tető, Parajd, Székelykeresztúr. 
Egy napra elég hosszú volt ez az út. 
így nem fért be műemlékek, neveze-
tességek meglátogatása. A táj nyúj-
totta a fő látnivalót, a méltóságos he-

gyek, sziklák, őszi színeikben pom-
pázó erdők, a települések külső arcu-
lata kárpótoltak az út fáradalmaiért. 

Számos édesvíz forrásvidékén ha-
ladtunk végig, hálával gondolva ezek 
életet adó erejére, a változás és az ál-
landóságjelképeire. Útközben idegen-
vezetőnk, Miklós, aprólékos és pontos 
tájékoztatást nyújtott a bejárt földrajzi 
tájegység minden tudnivalójáról. 

Mint minden jól sikerült kirándu-
láson, most is magas volt a hangulat, 
nótázás, tréfálkozás, társalgás váltotta 
egymást, és mind a negyvenkét utazó 
élményekkel feltöltődve tért haza. 

Az együttlét lerövidítette a lélek-
től lélekig húzódó utat. 

Czire Irma 

Kommunikáció a beteggel 
„Abban a világban, amit mi látunk, sohasem hall-

gat el a fájdalom. Ennek ellenére történnek gyógyulá-
sok - észrevétlenül befogadnak, majdnem magától ki-
nyílik az ajtó, vagy néha egy ablak. Szabad lesz a kilátás 
az égre." (B. Reichelt) - Ez volt a mottója annak az orvos-
és lelkigondozói konferenciának, amelyet a marosvásár-
helyi Studium alapítvány szervezett november 6-7-én. A 
konferencia címe és témája ez volt: Kommunikáció a be-
teggel, helyszíne a szovátai Teleki konferenciaközpont. 

A konferencián előadott dr. Egri László kézsebész, 
a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének 
(KLÖE) elnöke, valamint Szarka Miklós családterape-
uta, a református egyház családsegítő szolgálatának ve-
zetője - mindketten Budapestről. 

„Nyitányként" Kántor Attila marosvásárhelyi refor-
mátus esperes áhítata szolgált, amelynek bibliai alap-
gondolata igazán alkalomhoz illő, témába vágó volt. A 
Jn 5,1-9-ben leírt történet, a Bethesda tavánál történt 
gyógyítás jelképes értékű. Ennek során Jézus megszó-
lít egy önbizalmát vesztett embert. Amikor megkérdezi 
tőle, meg akar-e gyógyulni, a válasz „leleplezi" a beteget: 
nincs senkije, ömlik belőle úgymond' a „sűrített panasz". 
A példázat üzenete - a magyarázat szerint - az, hogy 
„időnként", akárcsak a Bethesda tava, mozduljon meg a 
mi lelkiismeretünk is. Nem szabad elmulasztanunk azo-
kat az alkalmakat, amelyeket Isten ad nekünk. Legyen 
emberünk, aki a betegség idején örömhírt mond, taná-
csot ad, közvetít, meghallgat bennünket, mert a magunk 
erejéből sokszor nem telik erre. A „kelj fel és járj" fel-
szólítás mindannyiunkhoz szól. Próbáljuk megtenni, és 
másokat is erre segíteni. Hogyan? - Erre nincs recept. A 
megoldás a mi hitünktől és szeretetünktől függ. 

Dr. Konrád Judit marosvásárhelyi kórházigazgató a 
kórházakban fennálló kommunikációs zavar okait ele-
mezte. Hangsúlyozta, hogy a beteg és ápoló személyzet 
között egyfajta „társas viszony" kell hogy kialakuljon, 

ugyanis „nem a betegséget, hanem a beteget kell gyó-
gyítani". Ezért tartja fontosnak a jó kommunikáció lét-
rehozását. Bakó Csongor István marosvásárhelyi katoli-
kus kórházlelkész a tizenkettes résztvételi számból kiin-
dulva vont alkalmi párhuzamot köztünk és az apostolok 
között, de a fává terebélyesedő mustármag, illetve a kór-
házlelkészi munka között is. Kérdése: kórházlelkészként 
hogyan tudok egy hullámhosszra jutni a beteggel? A vá-
laszt ő maga adta meg: meghallgatás és odafigyelés ál-
tal. Érdekes volt megkapni a feleletet arra a kérdésre is, 
milyen gyöngyszemeket (!) munkál az ember szívében a 
betegség. Márpedig nem mindig fedezzük fel a betegség 
közösségformáló és -erősítő hatását. 

Az első előadás, A kommunikáció jelensége a kórház-
ban feltárta előttünk a hallgatás-meghallgatás kommu-
nikációs alapjait, technikáját, a kérdezés kudarcait és le-
hetőségeit, az intimitás kényszerét, lehetőségét és áldá-
sait. Szarka Miklós előadása szerint az orvos épp úgy 
okozhat kárt is, mint ahogy gyógyíthat - pszichésen és 
szomatikusán ugyanabban a pillanatban. Nyilvánvaló, 
hogy a jó kérdezés az első lépés a gyógyulás felé. A po-
zitív kommunikáció példájaként a 41. zsoltárt idézte. A 
kórház - többek között - az a hely, ahol „az interaktivi-
tás és párbeszéd elengedhetetlen", más szóval: a kommu-
nikáció „élet vagy halál" kulcsa. Ennek tisztító funkci-
óját emelte ki, azaz magamnak is állandóan tisztulnom 
kell, különben „intoxikáció" következik be. Jelképes volt 
a zsoltárokból vett idézet: „Éjszakánként is oktatnak en-
gem az én veséim." 

Dr. Egri László bevezetésében az emmausi úton ha-
ladó tanítványok történetét idézte a lelkigondozásban 
elengedhetetlen kommunikáció modelljeként. Az elő-
adó rávilágított arra, hogy a kórházi lelkigondozás nem 
„sürgősségi terápia". A lelki gondozónak kell odamennie 
a beteghez, amint Jézus tette a vitatkozó tanítványok-
kal, akikben végül megfogalmazódott a kérés: „Maradj 
velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!" (Lk 
24,29b). A történet alapján a lelkigondozói találkozás-
nak az alábbi mozzanatait határozta meg: 1. jelenlét (Jé-
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zus „odalépett"), 2. meghallgatás („megkérdezte"), 3. az 
értelem keresése („kifejtette"), 4. ima („megtörte a ke-
nyeret"). Eredményképpen a hallgatók (hívek, pácien-
sek) a visszakérdezés által (pl. az irgalmas szamaritánus 
példázatában - Lk 10,25-37) eljutnak egy igazsághoz. 

Szó volt a beszélgetés során felmerülő kommuniká-
ciós „dugókról", a lelkigondozásban használt jelképes 
„négy fül"-ről, amelyek az alábbi kérdésekre figyelnek: 1. 
mit gondolsz rólam?, 2. mi van benned?, 3. mit közölsz?, 
4. mit kérsz? 

Az Orvos és lelkigondozó a kórházi rendszerben című 
eladás során bepillantást nyertünk az ősi és középkori 
orvoslás korába. Majd a felvilágosodás korából nyertünk 
ízelítőt, amikor a szomatikus orvoslás és a spirituális di-
menzió elvált egymástól. 

Nem kis meglepetésemre szó esett a CPE-programról 
(lelkigondozói továbbképző) is, amely az 1920-as évek-
ben indult az Amerikai Egyesült Államokban, holland 
közvetítéssel került Magyarországra, majd Erdélybe 
(2004-től mi, unitárius lelkészek is részt vehettünk eze-
ken a képzéseken). A CPE célja az isteni miliő (milieu 
divine) helyreállítása a lelki orvoslás (spiritual medicine) 
által. Ennek érdekében a legmotiváltabb, legfelkészül-

tebb, legelkötelezettebb lelkigondozók kiképzésére tö-
rekszik. 

Egy résztvevő arról számolt be, hogyan élte át beteg-
ként a kórházban zajló kommunikációt. A kerekasztal-
beszélgetés során azt elemeztük, mit tudunk egymásról 
az orvos-kórházlelkész-beteg háromszögben. 

Másnap a rossz hírek közléséről hallottunk előadáso-
kat, kórházlelkészi és orvosi megközelítésben, majd az 
interperszonális (orvos-lelkész-beteg) kommunikáció 
lehetőségeiről. A rossz hírt „rossz közölni", mert az az 
életet, az egész jövőképet súlyosan negatív irányban be-
folyásoló információ. 

A napi kerekasztal-beszélgetés témája a következő volt: 
Miben tud segíteni a kórházlelkész az orvosnak - és viszont? 

Az előadások tartalma mellett érdekes volt az a meg-
állapítás, amely szerint az egyesült államokbeli kórhá-
zak gazdaságossági okokból is alkalmaznak kórházlel-
készt: azok a betegek ugyanis, akikért és akikkel imád-
koznak, hamarabb gyógyulnak. Tehát kevesebb anyagi 
ráfordítás, gyógyszeres kezelés stb. szükséges az ő ese-
tükben. 

Pavelka Attila 

Délutáni iskolai tábor Fiatfalván 
A Gondviselés Segélyszervezet 

felzárkóztató programjának kereté-
ben szeptember első hetében a szoci-
álisan hátrányos helyzetű gyermekek 
alkotta délutáni iskolai csoportoknak 
ötnapos nappali tábort szerveztek. A 
tizennégy fős csapatot négy segítő -
Péter Annabella és Köblös Júlia óvó-
nők, Takács Enikő tanárnő és Bartha 
Márta tanító-pszichológus - irányít-
gatta a programok kivitelezésében. 
Á „délutáni tábor" célja elsősorban 
a szokásos iskolai élettel párhuzamo-
san működő délutáni (iskolai) kiegé-
szítő tevékenységek bevezetése, a kö-
zösség összekovácsolása volt, emel-
lett a szervezők a közös kirándulást, 
a viselkedési-magatartási formák fej-
lesztését, a kulturált étkezési szoká-
sok gyakoroltatását célozták meg. 

Egy közös kezdő ebéd után a 
gyermekek és a segítők Segesvárra 
utaztak, ahol a város központjában 
tett séta után vár- és a templomláto-
gatás következett, illetve a középisko-
lával és a temetővel is megismerked-
tek. Közben a vezetők a gyermekek 
szintjének megfelelő formában tör-
téneti és földrajzi vonatkozásban is-
mertették a várost és a meglátogatott 

épületeket. Az egyik legszebb élmény 
a templom volt, ahol idegenvezető 
mesélt a gyermekeknek. A csoport 
hazafelé menet Székelykeresztúr Se-
gesvár fele eső falvait is megismerte 
- ezek a gyermekek ugyanis (kettő 
kivételével) soha nem jártak még 
Székelykeresztúr határán túl. 

A második tábornapon a tegnapi 
élmények értékelése, játékos feleleve-

nítése következett, majd közösségfej-
lesztő játékok, különböző viselkedési 
módok megbeszélése, bemutatása, 
festés, rajzolás, élménybeszámolók, 
népmonda-feldolgozás. 

A harmadik nap témája a család 
volt - a gyermekek ezzel kapcsola-
tos történeteket, játékokat, verseket, 
énekeket mutattak be vagy beszéltek 
meg; majd a következő két nap ismét 
a kirándulásé volt a közeli dombokra, 
ahol közös mesélés, magatartási gya-
korlatok, labdajátékok, csapatjátékok 
és természetesen a közös étkezés al-
kották a napi tevékenységeket. 

Semmi kétség: a délutáni tá-
bor igen jó hatással volt a gyerme-
kek egyéni, közösségi és családi éle-
tére, de iskolakezdés előtt ismét fel-
szította lelkesedésüket is, tágította is-
mereteiket, gazdagította lelki és szel-
lemi perspektívájukat. 

A Gondviselés Segélyszervezet 
kezdeményezésére indult felzárkóz-
tató program azoknak a gyerme-
keknek nyújt segítséget, akik szoci-
ális helyzetük miatt rendszerint ki-
maradnak az ehhez hasonló élmé-
nyekből. A segélyszervezet munkáját 
a Hargita megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatóság is támogatta. 

Bartha Márta 
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Kirándulás 
az összetartásért 

A Medgyesi Unitárius Egyház-
község vezetősége ajándékkirán-
dulást hirdetett meg az egyháztag-
ság körében. Negyvennégy férőhe-
lyes autóbuszt béreltek, az útirány a 
Gyilkostó s a Békási-szoros. 

A jelentkezés megtörtént, a he-
lyek beteltek. 

Az indulás reggelén aranyba su-
gárzott a keleti ég alja, ami jelezte, 
hogy derűs napra virradtunk. Szép 
számú csoport, nagymamák, uno-
kák, fiatalok és idősebbek, összegyűl-
tünk a templomunk előtt. Érdekes 
módon nem késett senki, a jármű is 
pontosan a helyszínen volt, úgyhogy 
idejében indulhattunk. 

Utunk Segesvár felé vezetett, in-
nen Parajd irányába fordultunk. Né-
hány üdvözlő szó erejéig beugrot-
tunk egykori lelkészünk, a ma nyu-
galmazott Kiss Károly tiszteletes 
úrékhoz. Jó volt újra látni a lelkész-
családot, mindnyájan örültünk a ta-
lálkozásnak. 

Továbbhaladva lassan feloldó-
dott a hangulat, előbb még álmos 
dúdolgatások után, rázendült a dal. 
Kezdtünk „összerázódni". Parajdon 
csak úgy átszáguldtunk, aztán a 
Bucsin-tetőn - dacolva a morcos 
széllel - megreggeliztünk. A hangu-
lat emelkedett, az énekszó is, a viccek, 
csipkelődések nem szűntek. Látszott, 
hogy mindenki jól érzi magát, és igazi 
közösségként robogunk úticélunk 
felé jelen. Gyergyószentmiklós kö-
vetkezett, csak úgy integettünk a Sa-

lamon Ernő líceumnak, majd a gyil-
kos-tói útra kanyarodva megpillan-
tottuk a fölfelé ívelő szerpentint. Ek-
kor a festői táj látványa valamelyest 
elhalkította dalunkat-hangunkat. így 
érkeztünk meg a Gyilkos-tóhoz. 

A szurdok útra guggoló szik-
láit megcsodálva még csecsebecse-
vásárlásre is futotta időnkből. Vol-
tak, akik gyalog tették meg az utat a 
tótól a Békási-szoros átjárójáig. Még 
egy rövid csónakázás is befért az 
időnkbe. 

De hát... semmi sem tart örökké! 
Vezetőink, az idősebbek - hát ki más?! 
- felparancsoltak a buszra, s alig zen-
dítettünk rá, máris a zetelaki vízgyűjtő 
gátnál fékezett vezetőnk, hadd bámul-
juk az alkonyi nap csillogását a mes-
terséges tóban. Dalunk egyre bágyad-
tabb lett, ahogy körülvett minket az 

Pakisztánban istenkáromlás vádjával halálra ítél-
tek egy keresztény asszonyt Az ítéletet november 7-én 
hirdették ki. A nőt halálra ítélték, valamint két és fél év-
nyi fizetésének összegével megegyező büntetést kell fizet-
nie. A harminchat éves Asia Bibi két gyermek édesanyja, 
mezőgazdasági munkásként dolgozik. Hírügynökségi 
beszámolók szerint a munkahelyén muszlim kolléganői 
megpróbálták meggyőzni arról, hogy szakítson keresz-
tény hitével. Ő azonban, miután vallást tett keresztény 
hitéről, megkérdezte tőlük, mit tett értük Mohamed pró-
féta. Pakisztánban börtönbüntetéssel sújtják azokat, akik 
megsértik a Koránt, Mohamed próféta „káromlóira" pe-
dig halálbüntetést szabnak ki. Gyakori jelenség, hogy 
a fundamentalisták az istenkáromlásról szóló törvény 
alapján hamis vádakkal illetik a vallási kisebbségek tag-
jait. Aggodalomra ad okot, hogy a kormány nem szán-
dékozik változtatni az 1980 és 1986 között hozott törvé-
nyeken, amelyek következtében 1986 és 2009 között 964 
embert tartóztattak le a Korán vagy Mohamed károm-
lása miatt. (Magyar Kurír) 

Zarándoklatra ítélve Joseph McElwee ittas viselke-
désért és egy rendőr szóbeli bántalmazásáért került bí-
róság elé, ám börtönbüntetését a bíró ítélete szerint ki-
válthatta egy zarándoklattal és az ott elmondott imák-
kal. Seamus Hughes bíró ítélete értelmében McElweenek 
Írország legszentebb hegyét, a Croagh Patrickot kellett 
megmásznia. Már be is mutatták azokat a fotókat, ame-
lyek bizonyítják, hogy 13 barátjával együtt megmászta a 
hegyet, ahol Szent Patrik negyven napig böjtölt az 5. szá-
zadban. Az elkövető által inzultált rendőr a hegy közelé-
ben nőtt fel, és a bíró szerint a zarándoklattal McElwee 
megtapasztalhatta a környékbeliek igazi természetét. 
(igen.hu) 

Internet-kritika a pápa részéről XVI. Benedek ar-
ról beszélt a Vatikánban, hogy az internet nem teszi hu-
mánusabbá az embereket. Mint fogalmazott: a világháló 
növeli a magány és elveszettség érzését az „elzsibbasz-
tott" fiatalok körében. A pápa egy kulturális konferen-
cián beszélve úgy vélte, hogy az internet olyan kommu-
nikációs formákat alakít ki, amelyek nem emberbará-
tiak. XVI. Benedek szerint a világháló oktatási vészhely-
zetet is teremtett. A pápa szerint a világháló használa-
tával járó „zsibbasztó" hatásra „kreatív értelemmel kell 
válaszolni". Az egyházfő azonnali lépéseket szorgalma-
zott. Nem ez az első eset, hogy a katolikus egyházfő az 
internetet bírálja. Nemrég arról beszélt, hogy az új tech-
nológiák fokozott alkalmazása miatt ideje megkongatni 
a vészharangokat. Szerinte ugyanis ezek elmossák a ha-
tárt a valóság és az illúzió között. (MTI) 

Templomból csinált áruházat a Tesco Nagy-Britan-
niában Az épület három éven át üresen állt, aztán meg-
vette az áruházlánc, és boltot alakított ki benne. Vasár-
nap immár nem harang és orgona szól a templomban, ha-
nem a kasszák csilingelése, prédikáció helyett a hangosbe-
mondó, az énekelendő zsoltárok számai helyett pedig az 
akciós árak lesznek jól láthatók. A volt metodista temp-
lom Bournemouth-ban van. Egykori lelkésze szomorú-
nak mondta a változást, de mivel egyháza eladta az épüle-
tet, nincs többé beleszólása, mi történjen vele. Emlékezte-
tett a kézenfekvő bibliai jelenetre, amelyben Jézus kiűzi a 
kufárokat Isten házából. A környék lakói azonban inkább 
üdvözlik a „profilváltást". „Ez az emberek mai igényeit 
mutatja. Fontosabb, hogy nem kell mérföldeket utazniuk 
a kenyérért, mint az ima és a vallás" - idézett a brit Metro 
újság egy közelben lakó 36 éves könyvelőt. (MTI) 

• összeállította KBZ • 
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este. S amint lenni szokott, újból érez- még ha nem is ajándékba. És termé- kos, de még mindig szeretettel gondol 
tűk, hogy összetartozásunk viharverte szetesen meg is ígértük magunknak és az itt hagyott egyházközségre - , La-
várfalába ma is beépítettünk egy tég- egymásnak a folytatást. Gondnokunk, jos Judit hálát ébresztettek bennünk, 
lát. A gyönyörű kirándulás végén a Elza néni, Erzsike néni és nem utol- és köszönő szavainkkal nem is fukar-
közvélekedés egyértelmű volt: eh- sósorban adakozó lelkű támogatónk kodtunk. 
hez hasonlót máskor is kell szervezni, - aki bár huszonnégy éve aradi la- Szász-Fülöp György 

Oktató-nevelő, családsegítő és közösségformáló tevékenységek 
a Gondviselés Segélyszervezet székelykeresztúri irodájában 

„A gyerekek tiszta lappal jönnek a világra, önértéke-
lésük a felnőttek bánásmódjának mellékterméke. [...] Az 
a gyerek, akit megbecsüléssel kezelnek, jól reagál a veze-
tésre" (Polcz Alaine) 

Új munkatársakkal bővülve novemberben már nyolc 
programot működtetett a Gondviselés Segélyszerve-
zet székelykeresztúri irodája. A programok beindítását 
hosszas előkészítés előzi meg, hiszen a helyi közösség 
szükségleteinek megfogalmazásától fokozatosan jutunk 
el a kivitelezésig. Nem kis feladat a megfelelő szakembe-
reket megtalálni, de az isteni gondviselés ebben minded-
dig segítségünkre volt. Tevékenységeink között vannak 
régi, tavaly már jól bejáratott programok, de az idéntől 
sok új program is indult. 

Kismamaklub 
Programunk már a tavaly is nagy sikernek örven-

dett, és most felfrissült tagsággal indult újra. A célcso-
portot áldott állapotban levő, valamint 3 év alatti kis-
gyereket nevelő édesanyák képezik - gyermekeikkel 
együtt. Tavaly a klub taglétszáma elérte a 40-et. A prog-
ram célja a gyermeknevelési és mentálhigiéniai tanács-
adás, illetve a csecsemőgondozás témájában folytatott 
kötetlen és irányított beszélgetés az anyaságra való fel-
készítés jegyében; a beszédkészség és a zenei anyanyelv 
kialakításának elősegítése, továbbá a szülők tudatos ne-
velésre való ösztönzése. A találkozások szerves részei 
a témaközpontú előadások - ennek tematikáját a klub 
tagsága jelöli meg - , illetve a „ringatós" foglalkozások, 
amelyek révén a magyar folklórkincs megszeretteté-
sét segítjük elő. Modern segédeszközök révén külön te-
vékenységként szervezzük meg a pszichomotoros fej-
lesztési programjainkat. A program vezetői: Bíró Enikő 
gyermek-szakasszisztens és Andrási Erika gyógypeda-
gógus. 

Babamasszázs 
A havi háromszori találkozással induló kiscsopor-

tos program irányítását Bíró Enikő okleveles babamasz-
szőr végzi. A programban 1 év alatti kisgyerekek vesz-
nek részt. Egy-egy csoportban 2-5 gyermek és anyuka 
vehet részt előzetes bejelentkezés alapján. A program 
célja a csecsemő harmonikus fejlődésének elősegítése, 
az anya-gyermek kapcsolat tudatos alakítása, a szeretet-
teljes érintéssel történő feszültségoldás. 

Angol nyelvű játékos foglalkozások óvodásoknak 
Heti rendszerességgel zajlik a program, amelynek 

célja az angol nyelv megszerettetése, a helyes kiejtés elsa-
játítása és fejlesztése, valamint a szóbeli felfogó- és kife-
jezőkészség fejlesztése révén az iskolai nyelvtanulás elő-
készítése. A kiscsoportos foglalkozás átlagos létszáma 
8-9 fő. A foglalkozásokat Nagy Emese angol szakos ta-
nárnő vezeti, segéde Balogh Réka szociális munkás. 

Román nyelvű játékos foglalkozások óvodás korú 
és elemista gyerekeknek 

E program november 22-től indult, és az előzetes be-
jelentkezések alapján két csoportban működik. A prog-
ram célja hasonló az angol nyelvoktatáséhoz, csupán 
más szinten - a korcsoport függvényében. A program-
vezető Kibédi Ildikó román szakos tanárnő. 

„Hisszük, hogy fontosak" - családban nevelkedő, 
súlyos fogyatékkal élő kiskorúak integrált terápiás fej-
lesztő foglalkozásai 

Az egyéni és kiscsoportos tevékenységek szakmai 
irányítói: Simó Orsolya szociális munkás, Bartha Márta 
pszichológus és Andrási Erika gyógypedagógus. A prog-
ram a Hargita Megyei Gyermekvédelmi Hatóság támo-
gatását is élvezi. A programot az Unitárius Közlöny előző 
lapszámában részletesen ismertettük. 

Néptánc-oktatás óvodásoknak 
A csoport taglétszáma 17, és átlagosan 10-14 gyer-

mek van jelen. A program célja a néptánc és a népzenei 
anyanyelv megszerettetése, játékos formában történő el-
sajátítása. Emellett célunk a gyermekek egészséges test-
tartásának megőrzése, fizikai erőnlétük fokozása és kö-
zösségi életbe való bekapcsolása. A foglalkozások szer-
ves része a mondókák, népi gyermekjátékok, népdalok 
és népmesék elsajátítása is. A program vezetői: Nemes 
Annamária zene szakos tanár és Józsa Levente tánctanár. 

Logopédiai foglalkozások 
E program november végétől indult; célja a beszéd-

hibák szakszerű javítása, segítségnyújtás és tanácsadás 
a családnak a különböző nevelési problémák esetén. A 
foglalkozások egyénileg zajlanak. A program vezetői: 

Andrási Erika 
folytatás a 14. oldalon 
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Egy egyetemista találkozó... 
folytatás a 13. oldalról 

Bartha Márta pszichológus és Andrási Erika gyógype-
dagógus. 

Kisgyerektorna vagy mozgásfejlesztő foglalkozá-
sok óvodásoknál 

E program is egy reális szükségletből körvonalazó-
dott, ugyanis nagyon sok első osztályos gyermeknél vo-
nalvezetési problémákkal, majd később diszlexiával, 
diszkalkuliával, diszgráfiával találkozunk, amelyek kiala-
kulása a nem megfelelő mozgás-koordinációra vezethető 
vissza. Ugyanakkor egyre több a hiperaktív és viselke-
dészavaros gyermek is. Ezekkel a gondokkal még mindig 
nem tud eredményesen megbirkózni az oktatási rendszer 
és a családok. Sajnos az óvodáknak nincsenek megfelelő 
adottságaik a szükséges mozgásfejlesztési tevékenységek 
kivitelezésére, így ez a program az előbb felsorolt prob-
lémák megelőzésére, valamint az intézményesített test-
nevelési foglalkozások kiegészítésére hivatott. A foglal-
kozásokat nem segélyszervezetünk irodájában, hanem a 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium tornatermében szer-

vezik. A magyarországi új mozgásfejlesztési technikák fel-
használására épülő foglalkozások célja a gyerekek mozgá-
sának és mozgás-koordinációjának fejlesztése; a gyerme-
kek mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerette-
tése és ezáltal egészséges életvitel kialakítása; a mozgásta-
pasztalatok bővítése és a készségek kialakítása; az értelmi 
struktúrák és szociális képességek fejlesztése mozgás ál-
tal. A program vezetője: Andrási Erika gyógypedagógus 
és Simó Orsolya szociális munkás. 

„Esélyt egy jobb életre a tanulás által" - szociálisan 
hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztató programja 
Fiatfalván 

A program szeptemberben indult, és a tanév ideje 
alatt működik. Lényege, hogy heti két alkalommal 3 órás 
foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, akiknek a szak-
emberek igyekeznek megfelelő egyéni segítséget nyúj-
tani a tanórákra való megfelelő felkészülésben, ugyan-
akkor sajátos fejlesztési tevékenységben is részesülnek. 
A program egyhetes előkészítő táborral indult és célcso-
portja 12 fő. A programvezetők: Bartha Márta, Péter An-
nabella, Takács Enikő tanítónők. Ez a program is a Har-
gita Megyei Gyermekvédelmi Hatóság támogatásával 
működik. 

Zuhanó szavak 
avagy mivelfoglalkozunk a Nagy-Homoród mentén 

November 7-e, vasárnap, Recse-
nyéd 1 óra körül 

Az itthoni, szentpéteri istentisz-
telet után a gyermekekkel próbáltuk 
a Dávid Ferencre emlékező műsort. 
Nagy figyelem nem volt a próbán, 
mert a gyermekek még a kövendi-
dévai zarándoklat mámorában él-
tek. „Emlékszik-e, papnéni?..." Hát 
hogyne emlékeznék, hisz a tegnapi és 
a tegnapelőtti eseményekről van szó. 
Az idő rohant, az órára nézek: né-
hány perc múlva egy, Recsenyéden 
kell lennünk. Amire a kántornő-
vel és Domi bácsival felérkeztünk 
Recsnyédre, már mindenki bent ült 
a templomban. A nyugodt szemlélő 
azt gondolhatná, valami nagy ünne-
pély szerveződött itt Recsenyéden, 
hisz annyi autó a templom körül, 
s a templomban rengeteg nép. Ha-
mar rájöhetett azonban bárki, hogy 
itt nem egy szokványos ünnepély 
van készülődőben. Három rendőr-
autó, mindhárom tele rendőrrel a 
templom környékén. A templom-
ban az első sorban a főispán, mellette 
a rendőrparancsnok, lennebb a köz-

ségi hivatalosságok. Számítógépet 
és kivetítőt kezelő ifjú a másik pad-
ban. Kénos, Gyepes, Szentmárton, 
Szentpál, Szentpéter, Városfalva kép-
viselői mellett a Kis-Homoród men-
téről is jöttek: Almás, Karácsonyfalva 
emberei. Sok recsenyédi származású 
hazajött Udvarhelyről is. 

Kezdődik az istentisztelet: Meg-
pihenni, megnyugodni, Hozzád jöt-
tünk, Istenünk - hangzik a jól ismert 
kezdőének. De most a szívekig hatol 
minden szava, s a férfi- és nő-arco-
kon leperegő könnyek jelzik, rajtunk 
már csak a jó Isten segíthet, mert 
sok mindenben csalatkoztunk. A lel-
késznő a Timótheushoz írt második 
levélből vette beszéde alapgondola-
tát: „Mert nem a félelem lelkét adta 
nekünk az Isten, hanem az erőnek, a 
szeretetnek, és a józanságnak lelkét." 

A tekintetekből ragaszkodás, re-
ménység sugárzott a szószék felé. 
Minden szó balzsam volt a háborgó, 
megfélemlített, megkínzott lelkek-
nek. Az emberek néha oda-odapil-
lantottak a legfőbb hivatalosok padja 
felé: értik-e, érzik-e vajon ők, miről is 

van itt szó? Felfogják-e a félelem ide-
geket szurkáló fájdalmát? Felfogják-e 
a tehetetlenség béklyóját széttörni 
akaró halálmegvetés erejét? 

Az istentisztelet véget ért, az áldás 
kimondatott. 

A lelkésznő lejött a szószékről, a 
palástot a papi székre akasztotta, ki-
jött a templom piacára, üdvözölte a 
megjelenteket, és felkérte a sokasá-
got, hogy félelem nélkül valljon. Mi-
ért gyűltünk össze a recsenyédiek ké-
résére? Azért, hogy megosszuk ke-
serves tapasztalatainkat, amelyeket 
egyetlen garázdálkodó család okoz 
nekünk. Két nagy kérdés lóg a leve-
gőben: 

Mi az oka annak, hogy a község-
ben lakó más ötszáz roma testvérrel 
kapcsolatosan soha semmi panasz 
nem hangzott el? És mi az oka an-
nak, hogy egyetlen család garázdál-
kodását nem tudja megakadályozni a 
teljes községi rendfenntartó egység? 

Mindannyiunk számára egyszerű 
válaszok vannak. 

A községben lakó többi ötszáz 
roma testvér szabálykövető viselke-
désével fenntartja a békét. A többi öt-
száz roma testvér tudja, hogy a lopás 
bűn, minden értelemben. Csak ez 
az egy család nem akarja megérteni, 
hogy bűn a lopás - mondjuk valláso-
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san sőt bűncselekmény - mondják 
jogi nyelven. 

A második válasz pedig: azért 
nem tudják megakadályozni a garáz-
dálkodást, mert nem akarják. Leg-
alábbis nem akarták eddig. Mint 
mindenki mást, a garázdálkodó csa-
lád a rendőröket is állandó fenyege-
tésben tartotta, ők pedig abban re-
ménykedtek, hogy majd valahogy 
csendben elsimulnak az ügyek. 

A recsenyédi templom padjai re-
csegtek-ropogtak, a rezzenéstelen 
csendet csak a sóhajok szaggatták. 
Aztán elindultak a súlyosan zuhanó, 
fájdalmas szavak. Küszködve a köny-
nyekkel, a szégyennel, hogy mindez 
megeshetett rajtuk, az emberek val-
lottak: 

- Megkorbácsoltak saját szeke-
remben, mert tudták, hogy félszeg 
vagyok, és nem tudok védekezni... -
Hetente ellopták a kaszámat és a ka-
pámat, majd tíz lej ellenében vissza-
adták... - Bejöttek a konyhámba, ki-
nyitották a hűtőszekrényt és mindent 
elvittek... - Betörték az ablakomat... 
- Levették a szekerem számtábláját, 
megvertek, majd azt mondták, hogy 
kétszáz lejért visszaadják a táblát... -
Disznóvágás után a padlásról elvitték 

az összes költséget, kosárral együtt... 
- Elvették a házkulcsomat, majd húsz 
lejért visszaadták... - A ruhaszárító-
ról lelopták a nadrágot, a blúzt, s mi-
kor a fiam ment volna vissza a bent-
lakásba, nem volt, amit ráadjak. 
Amikor megismertem rajtuk a fiam 
ruháit, és kértem vissza, megvertek... 
- Ellopták a lányom dzsekijét, ami-
kor kérte vissza, megpofozták... - A 
lovaik leették a lucernát, a búzát, a 
káposztát... - Amikor felbáláztuk a 
szénát, a kész bálákat felrakták a sze-
kerükre és elvitték... - Amikor meg-
hozták a nyugdíjat, megvertek, és el-
vették a nagyját... - Amikor felmen-
tem Szentmártonba a szociális segé-
lyért, hazafele jövet a kutyákkal le-
szedtek a bicikliről, a pénzemet elvet-
ték... - Édesapámtól mindent elvit-
tek, mert tudták, hogy egyedül lakó 
özvegyember, a házán öt zár van, a 
kapuján három, úgyis betörnek... 

Nem lehet mind elsorolni, ami 
ott elhangzott. Döbbenet, keserűség, 
düh és mélységes szomorúság lengte 
körül a felszólalókat. Zuhantak a sza-
vak, mint súlyos szikladarabok, szag-
gatták a békére vágyó emberek életét. 

Hivatalos válaszokat kaptunk: tü-
relemmel várjunk, járjuk a hivata-

los utakat, tartsuk be a törvényt és 
így tovább. De már nyolc éve tudja 
a Nagy-Homoród mente, hogy a ga-
rázdálkodó felnőttek által elkövetett 
bűnök többsége még az iktatóból is 
„kiesik", mert a rendfenntartók nem 
iktatták azokat. Nincsenek hivatalos 
panaszok, nincsenek hivatalos tanúk, 
mondja rendőrparancsnok. Köddé 
váltak, mondják az emberek. A kis-
korú garázdálkodót pedig nem bün-
teti a törvény. Pedig már a gyermek-
védelem emberei is teljesíthetnék fel-
adatukat azzal, hogy kötelezzék a 
szülőket: adják iskolába gyermekei-
ket; s ha azt a gyermeket saját szülei 
verik véresre, mert nem lopott eleget, 
akkor vegyék védelmükbe. 

Kegyetlen világot élünk. Pedig 
semmilyen különleges körülmény 
nincs. Nincs háború, nincs pestis-
járvány, nincs éhség, nincs fogság, s 
mégis minden van. Mert az emberek 
így, békeidőben is rettegésben élnek, 
mert a rendfenntartók a garázdálkodó 
pártján álltak - legalábbis eddig. 

Lesz-e változás? 
Életünk jóra-fordulásért imád-

koztunk Recsenyéden vasárnap dél-
után. 

Székely Kinga Réka 

V. Pataky József 
Megtiszteltetés számomra, hogy 

v. Pataky József érdemeit méltatha-
tom a Julianus-díj átadása alkalmá-
ból. Pataky József - a Tordai Honvéd 
Hagyományőrző Bizottság elnöke -
méltán érdemelte ki szűkebb és tá-
gabb magyar közössége tiszteletét és 
megbecsülését. Kitartó és áldozatos 
munkája eredményeként 47 helyen, 
illetve helységben 2518 ismert és is-
meretlen honvéd nyughelyét sikerült 
azonosítani és megjelölni kopj áfás 
emlékoszloppal, turulmadaras obe-
liszkkel vagy márvány emléktáblával. 
S tette mindezt önzetlenül, „pénz és 
taps nélkül", a hősi halált halt hon-
véd katonák iránti kegyeletből, hon-
fitársi tiszteletből, nemzete iránti sze-
retetből és felelősségből. 

A II. világháborúban harcoló, ha-
zájukat védő honvédek esküt tet-
tek, amely így hangzott: „A hazáért, 
mindhalálig!" V. Pataky József elkö-
telezettsége, határozott egyénisége, 

dicsérete 
katonás magatartása azt sejteti szá-
momra, hogy a nemzeti múltat ku-
tató és feltáró munkája során ő maga 
is belső parancsként élte át a katonai 

esküt, és a haza, a szülőföld védelmé-
ben „bajtárssá", „honvédővé" lett a 
szó valódi értelmében. 

Nemcsak felismerte, hanem mé-
lyen át is élte azt a felelősséget, amely 
a szűkebb magyar haza, a szülőföld, 
a szabadság és a nemzeti méltóság 
védelmében kell hogy megnyilvá-
nuljon. Átérezte - éppen úgy, mint 
a honvédő katonák hogy a haza, a 
szülőföld védelme reá is bízatott. V. 
Pataky József azzal a hűséggel és bá-
torsággal állja ma is „Tordánál a csa-
tát", mint honvédő elődei. 

„A hazáért mindhalálig" jelmon-
dat életprogrammá, létparanccsá vált 
számára, amely a naponkénti helyt-
állásban, a példamutatásban nyilvá-
nul meg. 

Akkor meghalni kellett - ma élni 
kell a hazáért! Akkor honvédjeink 
„testük eleven torlaszát állították gát-
nak a ránk zúduló vörös áradat elle-

Józsa István Lajos 
folytatás a 16. oldalon 
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Egy egyetemista ta lá lkozó. . . 
folytatás a 15. oldalról 

nében" (Döbrentei Kornél), ma a be-
csületes munka, a „szív" és a „szel-
lem" erejével kell küzdenünk a meg-
maradásunkért, az anyanyelvünkért, 
a nemzeti kultúránk fennmaradásá-
ért és a jövőnkért. 

Nekünk jól az eszünkbe kell vés-
nünk azt, amit Németh László fo-
galmazott meg: „A kevesebb joga az 
élethez az, hogy különb. A kisebbség 
jogosítványa, ha elit tud lenni." (Ki-
sebbségi sors) 

„A múltat nem lehet tőlünk el-
venni. De az csak akkor a miénk, 
ha ismerjük" - fogalmazta meg 
Nemeskürty István irodalomtörté-
nész - , és én hozzáteszem még: ak-
kor a miénk, ha megbecsüljük azt, 
értéke szerint. 

Legtöbbször az a baj, hogy fiatal-
jaink - tisztelet a kivételeknek - nem 
tudják, hogy nekik nagyszerű elő-
deik is voltak, akikre méltán lehetnek 
büszkék, akikhez magatartásban, ko-
nokságban, kitartásban, bátorságban, 
áldozathozatalban, leleményesség-

ben hasonlítaniuk kellene. A több-
ségi nemzet gondoskodik arról, hogy 
nagyjai a főterekre vagy a könyvek 
lapjaira kerüljenek. Nekünk meg kell 
tanulnunk újra és újra, hogy nagyja-
inkat mi kell hogy emlékezetünkben 
tartsuk, dicső tetteiket nekünk kell 
megőriznünk, vagy ami ennél is fon-
tosabb: újraélnünk, mert ez ad önbe-
csülést, önbizalmat számunkra, más-
képp „tanyát ver" lelkünkben a csök-
kent-értékűség, a másodrangúság ér-
zése. Ezért olyan fontos mindaz, amit 
Pataky József tesz. Azt mutatja meg a 
szórványban élő magyaroknak, hogy 
nekünk is vannak hőseink, nagyja-
ink, dicső csatáink, követendő esz-
ményképeink. 

Nekünk helyi nagyságokra van 
igazán szükségünk, akik életükkel 
példázzák a megmaradás útját. V. 
Pataky Józsefre, úgy érzem, találóak 
József Attila sorai: „Ha féltem is, a 
helyemet megálltam - / születtem, el-
vegyültem és kiváltam. (Kész a leltár) 

Nem is olyan régen egy elgon-
dolkoztató eszmefuttatást olvastam, 
amely így hangzik. „Halálra ítélt nép 
nincs; de vannak öngyilkos népek. 
Másképp, mint öngyilkosság által, 

soha egyetlen nép sem tűnt el a tör-
ténelem színteréről. Egy nép úgy lesz 
öngyilkos, hogy elfelejti önmagát: el-
mosódik előtte saját egyéni rendelte-
tése, elfakulnak egyéni értékei, las-
san kiszikkadnak teremtő forrásai. 
Mikor már minden értéklehetősé-
gét betemette, megszűnik népi lété-
nek minden értelme és a történelem 
első szélfúvására lehull a népek fájá-
ról." (Tábor Béla) 

A 80. életévébe belépő Pataky Jó-
zsef kitartó, áldozatos munkájával 
„hadat üzent" a felejtésnek. Sírker-
tek, emlékkopjafák, obeliszkek hir-
detik: voltunk, vagyunk és leszünk! 
Hirdetik, hogy „adassék tisztelet a 
honvédő katonáknak, / testük eleven 
torlaszát állították gátnak, / a ránk 
zúduló vörös áradat ellenében / áll-
ták Tordánál a csatát fejtetőig vérben, 
/ és nem haltak meg, válságos órán 
eljönnek, / mert utóvédként előőrsei 
jövendőnknek." (Döbrentei Kornél) 

Arra kérem Istent, hogy adjon v. 
Pataky Józsefnek további erőt, egész-
séget, hogy még számos kopjafát ál-
líthasson a feledés útjába, és szorgal-
mas, kitartó munkájával példázhassa 
a megmaradásunk útját. 

Az elnémult harangok írója 
Születésének 150. évfordulója 

alkalmából az 1860 és 1923 közt 
élt Rákosi Viktorra emlékeztek 
Nagyenyeden az Áprily Estek szep-
tember végi rendezvényén. A 19-20. 
századforduló korának nagyon ter-
mékeny és sokoldalú írója legma-
radandóbban humoreszkjeivel, no-
velláival és regényeivel írta be nevét 
a magyar irodalomba. Jóllehet nem 
tartozott a korabeli magyar irodalom 
élvonalába, Schöpflin Aladár szavait 
idézve „írni tudott, elbeszélni frissen, 
jóízűen, zamatosan, tele élénkséggel, 
szuggesztív módon". 

Műveinek mélyen hazafias tartal-
mával, patrióta lelkesültségével nem-
zedékek fiataljait nevelte az önfelál-
dozó hazaszeretetre. Ennek legszebb 
bizonyítéka a harminchat novellát 
tartalmazó Korhadt fakeresztek című 
könyve, amelyben az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc, illetve a 
kuruc függetlenségi háború névtelen 

hőseinek állít emléket. 
Hozzánk, erdélyi magyarokhoz, 

felekezeti hovatartozástól függetle-
nül, legközelebb álló regényében, az 
1903-ban megjelent Elnémult haran-
gokban, a számunkra legfájóbb való-
ságról, az egyre rohamosabban fel-
gyorsuló elszórványosodásról rajzol 
tragikus képet. 

Rákosi Viktor Erdély szerel-
mese volt. Nemcsak azért, mert éle-
tének zsenge, legfogékonyabb éveit 
Gyergyóditróban, orvos bátyjánál 
töltötte, hanem azért is, mert befu-
tott író korában sűrű erdélyi útjai so-
rán szomorú tapasztalatokat szerzett: 
„Nézd, nézd az elpusztult nemesi ud-
varházakat... ahol megszülettek a 
Bocskayak, Bethlenek, Báthoryak... 
üresen állnak, gazdáik kiestek a nem-
zet munkájából, elvesztek a harcok-
ban és szenvedésekben... Ez az a föld, 
melyre több vér hullott, mint eső...Ez 
a külső sánc, melyben ezer év óta fo-

lyik a dulakodás, hogy a belső várat 
a magyar megtarthassa... Láttam ezer 
romváradat óh Erdély, a letűnt vi-
tézi múlt fájdalmas emlékeit... láttam 
ezer meg ezer temetődet, hová egész 
nemzedékek hanyatlottak, hogy té-
ged az ellenségtől megvédelmezze-
nek." - írja egyik remek novellájában. 

Az Elnémult harangok a legtöb-
bet szenvedett dél-erdélyi magyarság 
tragédiájáról szól. Főhőse, Simándy 
Pál magyargarabói fiatal, Hunyad 
megyei származású, Nagyenyeden és 
Hollandiában végzett református lel-
kipásztor, a rendkívül nehéz küzde-
lembe, a maroknyi református híve 
megmentéséért folyó harcba bukik 
bele: Bod Péter ősi temploma ha-
rangjainak elnémulásával egy időben 
az ő élete is megszakad anélkül, hogy 
fogadalmát teljesíthette volna. 

A több mint egy évszázada meg-
jelent regény témája ma idősze-
rűbb, mint valaha, ezért számunkra 
is intő példa. Mindent el kell követ-
nünk, hogy falvainkban, városaink-
ban soha ne némuljanak el a haran-
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gok! Erre hívta fel a figyelmet a ren- során, többek között, az abrudbányai A rendezvény végén a regény első 
dezvényen részt vevő Vetési László, unitárius templom sorsát villantotta erdélyi kiadásának (Korvin Kiadó, 
az Erdélyi Református Egyházkerü- fel képben és szóban, azét a templo- Déva, 1909) példányaiból vásárolhat-
let szórványügyi előadója is, aki sok mét, amelynek elnémult harangja az tak az Áprily Estek hűséges látogatói, 
száz felvételből álló gyűjteménye Fe- enyedi unitáriusokat hívja napjaink-
hér megyei anyagának megtekintése ban az egy Isten házába. Józsa Miklós 

Az „elnémult harangok" tragédiája az unitáriusokat is súlyosan érintette; 
a legjellemzőbb példa talán épp az abrudbányai templom. 

- Abrudbányán 1786-ban építettek szép, barokk stílusú templomot, 
amely valamikor a Ferencz József tér és az egész város ékessége volt. Sajnos, 
az évtizedek során sok csapás érte az egész várost, így az unitáriusokat, majd 
templomukat is. A legtragikusabb epizód 1849 májusában történt. Az érc-
hegységi villongások idején a városban 182 unitárius lett a pogromok áldo-
zata (ekkor halt meg Fűzi Ferenc unitárius lelkész is, aki 1827 óta szolgált 
ott). 1927-ben pedig egy tűzvész végzett hatalmas pusztítást. 

- A legnagyobb veszteség mégis az, hogy Abrudbányát elhagyta a ma-
gyar lakosok többsége, a megmaradottak pedig nem tudták fenntartani 
templomukat, amely egyre közelebb került az enyészethez. 

- 1986-ban a templomot a helyi tanács tulajdonába adták. Felvetődött 
a lebontás gondolata is, amikor már bútorraktárnak sem felelt meg. Mint 
mondják, még az enyedi börtön fegyencei sem vállalták a lebontását. 

- A 2007-ben alakult Abrudbányai Magyar Kulturális Egyesület 15 évre 
megszerezte a templom használati jogát. Szeretnék restaurálni, hogy méltó 
módon lehessen hasznosítani a továbbiakban - de sajnos nincs rá anyagi 
alapjuk. Támogatók segítségére számítanak. 

Virágok a temetőben 
Szabó Árpád püspök temetésén újra felmerült ben-

nem a sokak részéről érintetlenül hagyott koszorúmeg-
váltás gondolata. Nagyvárosi lelkészeink szinte naponta 
találkoznak a temetési szertartások után következő, azt 
lezáró mozzanattal: a sírhantot eltakaró temérdek koszo-
rúval, amelyekre hiénákként támadnak az arra „rászo-
rulók", a gálád újrahasznosítók, vagy a temetőgondozó 
vállalkozás emberei, akik tévesen, de lelkesen ajánlják 
virágolajozó szolgálatukat, gondolván, hogy ezzel meg-
akadályozzák a virágtolvajlást. Egyháztagokként mi is 
gyakran szembesülünk ezzel, s mégis tétlenül szemlél-
jük, vagy adjuk hírül megbotránkozásunkat embertár-
sainknak. Ki az, akinek nem fái a már szinte szertartási 
elemmé fejlődött virággyalázás, koszorúlopás? 

Úgy gondolom, van erre mindannyiunknak megfe-
lelő megoldás, amihez nincs szükség semmilyen ható-
ság, polgármesteri hivatal vagy területrendészeti bizott-
ság együttműködésére, döntésére, csak miránk, feleke-
zeti és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Csak raj-
tunk múlik, hogy elgondolkodunk-e a koszorúmegvál-
tás gyakorlatán, és hogy alkalmazzuk-e. Nem újdonság, 
hiszen néhol már szokássá vált, hogy a gyászoló család 
kérésére a résztvevők a temetésre szánt virág vagy ko-
szorú árát az egyházközségnek adományozzák. Ezzel az 
összeggel máshol is támogatni lehetne a templomjaví-
tást, orgona-felújítást, fogyatékosokat, árvákat, öregott-
hont, szegényeket, olyan gyülekezeti tagokat, családokat, 
ahol a minimális betevő falat is mindennapi gond, ahol 
gyógyszerre sem jut, nehogy ruházkodásra, tanfelszere-

lésre. Folytathatnám a sort gyenge szociális helyzetben 
levő diákok bentlakásának megsegítésével. Felajánlhat-
juk azt az összeget idős gyülekezeti tagok kórházi keze-
lésére, újságmegrendelésére, hiszen sokan még az Uni-
tárius Közlönyre sem tudnak havi 2 lejt szánni. És még 
számtalan lehetőség van. 

Annak, hogy ezt megtegyük, egyetlen akadálya van: 
ragaszkodunk a koszorús hagyományokhoz, amelynek 
valóban mély gyökerei vannak, mert az első valódi vi-
rágkötészeti emlékek a mezopotámiai kultúrából szár-
maznak, és az 1800-as évek végén már nálunk is meg-
jelentek díszként a koporsókon a szalaggal átkötött ba-
bér- és rózsakoszorúk, rozmaringcsokrok. De ha csak 
azért ragaszkodunk hozzájuk, mert temetésre illik virág-
koszorút vinni, akkor miért ne teremtenék hagyományt 
Unitárius Egyházunkban azzal, hogy az arra szánt ösz-
szeget közcélú vagy akár személyi adományként haszno-
sítanánk? 

Ha már belenyúlunk a mai világban szűkösre szabott 
zsebünkbe, mert elhunyt szerettünkkel életében nem 
éreztettük eléggé, hogy hozzánk tartozik, és lelkiismere-
tünk felhívásának mindenképp eleget akarunk tenni, ak-
kor vigyünk csak egy-egy szál vagy csokor virágot a sír-
hoz. A többi árával inkább legyünk a közösségünk hasz-
nára! A temetőgondozók dolgát is megkönnyítenénk, 
így olajozás helyett több időt szánhatnának a takarításra, 
és nem is éktelenkednének elcsúfított koszorúk hozzá-
tartozóink sírjain. A virágtolvajoknak pedig nem érné 
meg belopózni a temetőbe, és mi magunk is nyugodtab-
bak lennénk, mert szerettünknek jócselekedettel mara-
dandóbb emléket állíthattunk. 

Bak Ágnes 
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nők világa 

Hármas ünnep 
Hármas ünnepet tartottunk október 24-én a belvá-

rosi unitárius templomban. A nagyszabású ünnepségen 
megemlékeztünk az országos nőszövetség megalakulá-
sának 100. évfordulójáról, a 20 éve újjászerveződött nő-
szövetségről és Kedei Mózes volt esperes szolgálatának 
20 éves jubileumáról. 

A megemlékezést ünnepi istentisztelet keretében tar-
tottuk. Kedei Mózes a Királyok 1. könyvéből választotta 
a textust: „Az Úr, a mi Istenünk, legyen velünk, mikép-
pen volt a mi atyáinkkal, ne hagyjon el minket, el se tá-
vozzék tőlünk. Hanem hajtsa magához a mi szívünket, 
hogy járjunk minden ő utaiban, és őrizzük meg az ő pa-
rancsolatait, rendeléseit és végezéseit, amelyeket a mi 
atyáinknak parancsolt". Beszédében felelevenítette az 
unitárius egyház történetének fontosabb momentumait 
és a nőszövetség megalakulásának jelentős mozzanatát. 
Hangsúlyozta az asszonyok munkájának fontosságát és a 
nőszövetségek szerepét. Az 1990-es változások új lehető-
ségeket teremtettek a nőszövetségeknek. Kedei Délinké 
esperesné asszony kezdeményezésére városunkban az 
elsők között újraszervezik a nőszövétségét, és elindul a 
szervezet hatékony munkája. 

A szószéki beszédet ünnepi műsor követte a követke-
zők szerint: a nőszövetség történetét Blénessy Jolán is-
mertette; a nőszövetség közös imáját Ábrán Tünde ol-
vasta fel; Bartalis János Isten kezében c. versét Gáli Emma 
olvasta fel; egyházi énekeket énekeltek a nőszövetség tag-
jai; ezután került sor az emléktábla leleplezésére és meg-
áldására, majd a nőszövetség részéről való megkoszorú-
zására; A templomi ünnepséget Tikosi László gondnok 
méltató beszéde zárta. Emellett azonban kiállítás nyílt a 
Kriza János szeretetotthonban, amelyet a korabeli fény-
képekből és kézimunkákból állítottak össze a nőszövet-
ség tagjai. Az ünnepi programot közös ebéd zárta. 
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Hogy alakult Székelyudvarhelyen a nőszövetség az 
indulástól kezdve? Ezt Zsakó Erzsébet könyvéből tud-
juk meg. Már 1911-ben igény mutatkozott nőegylet 
szervezése iránt. Munkájukról ekkor még nem sokat ír-
nak. Templomi ünnepélyt és műsoros esteket szervez-
nek. 1926 után nagyon élénk egyházi élet indul meg a 
városban. Összejöveteleket, vallásos estélyeket rendez-
nek, színdarabot tanulnak, megszervezték a hadi árvák 
gondozását, ünnepekkor a börtönbe élelmet vittek a ra-
boknak, látogatták a betegeket, foglalkoztak a leányok 
vallásos nevelésével, elhelyezésükkel. 1931-ben segítik a 
beresztelki gyermek-üdülőtelepet, anyáknapi ünnepsé-
get szerveznek. 1933/34-ben segítik a keresztúri iskolá-
ban tanuló gyermekeket, hozzájárulnak a templom vil-
lanyvilágításának bevezetéséhez. A hazai gyapjú felhasz-
nálására egy kis perzsaszőnyegszövő műhelyt indítanak, 
ahol 6 -8 leányt tanítanak meg erre a mesterségre. Ezek-
ben az években a nőegylet tagjainak száma változó: 40, 
60, vagy akár 100 tag is tevékenykedett. 1941-ben min-
den vasárnapon műsoros délutánt szerveztek, és egy bib-
liakör is működött. 1943-ban 68 tag dolgozik, de csak 2 
összejövetelt tartanak, mert nincs hol, a kultúrházat le-
foglalta a katonaság. Ezután már megszűnik a nőegy-
let tevékenysége, csak néhány kitartó asszony tartja fenn 
csendben ezt a tevékenységet. Megemlítem időrend-
ben azoknak a nevét, akik a nőegylet fénykorában ve-
zették ezt a sokrétű munkát: Németh Albertné, Ébert 
Andrásné, Sigmond Józsefné. 

1990. október 4-én újjáalakul a nőszövetség Kedei 
Délinké tiszteletes asszony kezdeményezésére. Közmun-
kát szerveznek a kultúrház használhatóvá tételére, ame-
lyet 1991. január 21-én fel is avatnak. Karácsonyra 380 
gyermeknek készítenek csomagot, a dalárdában 28 nő 
énekel. 1991 szeptemberében átszervezésre kerül sor, 
a városban két egyházközség alakul és a nőszövetség 
is kettéválik. Az 1. nőszövetség elnöke Kedei Mózesné. 
1992/93-ban 104 tagjuk van, kézimunkakört, színjátszó 
csoportot szerveznek, beszervezik a nyugdíjas tanerőket 
a vallásoktatás megoldására, 1993/94-ben kosaras bált 



szerveznek, szerepelnek Ürmösön és Székelyderzsben. 
1995/96-ban segítik a lókodi öregotthont, 1998/99-ben 
Ópusztaszerre és Dévára látogatnak. 1998-ban pedig 
megalakul a székelyudvarhelyi köri nőszövetség; a to-
vábbiakban is rendszeres munka folyik, millenniumi ki-
ránduláson vesznek részt, felkeresik segéllyel Lókodot. 
1999-ben az egyházközség kezdeményezésére megszer-
vezik az első szejkei unitárius találkozót, amelynek lebo-
nyolításában a nőszövetség is alaposan kiveszi a részét. 

És mi a helyzet most Székelyudvarhelyen? 
A felgyorsult életritmusban megváltoztak az igények 

és fontossági sorrendek életünkben. Ma a belvárosi uni-
tárius nőszövetségnek 30 aktív tagja - akikkel szociális, 
kulturális, hagyományőrző tevékenységeket szervezünk 
- többnyire idősödő asszonyok. A különböző élethelyze-
tekből adódóan mások az elvárások, mások az igények, 
mégis azt tapasztaljuk, hogy szükség van a nőszövetség 
közös összejöveteleire, ahol az asszonyok megérzik a kö-
zösség összetartó erejét, megtalálják az érdeklődési kö-
rüknek megfelelő előadásokat, bemutatókat, ismereteket 
szerezhetnek napjaink eseményeiről. Hagyományőrző 
munkájuk során felidézik a múltat, és lehetőségeket ke-
resnek a hagyományok átadására. Hiszik és tudják, hogy 
a múltra építkezve és a gyökerekből táplálkozva építhe-
tünk szebb és jobb jövőt az eljövendő nemzedéknek. 

Befejezésül Szabó Árpádné szavait idézem, aki egy-
házközségünkben tett látogatása alkalmával emlékköny-
vünkbe a következőket írta: „A nőszövetségek mindig 
mindenkit tárt karokkal várnak és ölelnek magukhoz. 
Vigyázzuk, őrizzük tisztaságát, önzetlen szeretetét, ami-
vel befogadja, testvérként, barátként tartja számon min-
den tagját. Ragaszkodjunk, védjük, óvjuk egyházunkat, 
hitünket, közösségünket, és így életünk szép, gazdag, 
nyugodt és reményteljes lesz. Isten adjon erőt, egészsé-
get és sok-sok ünnepi alkalmat, ami közelebb visz egy-
máshoz, az egyházhoz és Istenünkhöz". 

A nőszövetség ünnepi műsora után lelepleztük Kedei 
Mózesné egykori esperesné-asszony emléktábláját a bel-
városi unitárius templomban. Szomorú emlékeket ele-
venített fel Kedei Mózes esperes, amikor méltatta az el-
hunyt kezdeményező készségét, szociális érzékenységét, 
jóra-törekvését és kitartó küzdeni akarását. Munkája el-
ismeréseként állítottuk az emléktáblát a nőszövetség 
kezdeményezésére. 

Ezután azt a kiállítást tekinthették meg az érdek-
lődők, amelyet a féltve őrzött drága kincsekből állítot-
tunk össze. Nagyanyáink varrottas és szőttes kézimun-
kái mindenki tetszését elnyerték. A gyönyörű ünnepünk 
közös ebéddel zárult. 

Blénessi Jolán 

Arcok, vallomások és mosolyok 
Október harmadik szombatján 

ünnepelni gyűltünk össze a kincses 
városban. Borús, esős idő fogadott 
Kolozsváron, amikor autóbuszunk 
megállt a Brassai Gimnázium előtt -
jelezve, hogy megérkeztünk az em-
lékünnepség színhelyére. 

Sietnünk kellett a Püspökség ülés-
termébe, mert a kezdés időpontját je-
lezte az óra. A leszállással járó sürgés-
forgás és a járdái tumultus ellenére a 
tömegből kitűnt egy szőke nő világos 
kabátban, aki elhaladtában visszafor-
dult, s barátságos arcával egy mosolyt 
küldött felénk. Érezte, hogy ugyanoda 
igyekszünk... Nem tudom, közülünk 
hányan figyeltek fel rá, hányan vették 
észre ezt a mosolyt, de én észrevettem. 

Ismerősnek tűnt számomra ez 
az arc. Földiként figyelt fel ránk 
akkor, férje családja által kötő-
dött vidékünkhöz. Pontosabban 
Székelykeresztúrhoz. Igen - ismeret-
len ismerősként Bíró Rozália volt ez a 
nő, aki feleségként, anyaként és köz-
életi személyiségként szívhez szóló 
üdvözlő beszédet mondott. Szemé-
lyisége barátságot, egymáshoz tarto-
zást sugárzott. 

Ezt az utcán kapott mosolyt pró-
báltam rávetíteni nőtársaim arcára ott, 
az ünneplő tömegben, és egy csángó 
faliképről való bölcs megállapítások 
idéződtek fel akaratlanul is bennem. 

„A mosoly semmibe sem ke-
rül, de sokat ad. / Gazdagabbá teszi 
azokat, akik kapják, és mégsem jut-
tatja koldusbotra azokat, akik adják. 
/ Egy pillanatig él csak, de az emléke 
örökké megmarad. / Senki sem olyan 
gazdag, hogy meglehetne nélküle és 
senki sem olyan szegény, hogy ne 
lenne gazdagabb tőle. / Boldoggá te-
szi az otthont, táplálja a jóakaratot. 
És a barátság biztos jele. / Nyugalom 
a megfáradtaknak, napfény a csügge-
dőnek, világosság a szomorkodónak. 
/ Mégsem lehet megvenni, elkérni, 
kölcsönadni vagy ellopni, csak ön-
ként lehet adni." 

Nőszövetségünk elnöke, Asztalos 
Klára is szelíd mosolyával ajándéko-
zott meg bennünket. Tíz éve barát-
sággal, szeretettel és nagy odafigye-
léssel követi munkánkat. Tanácsaira 
és személyes példamutatására min-
dig számíthatunk. 

Elismeréssel, oklevéllel díjazták 

Szabó Magdolnát a tizenkétévi el-
nöki teendőiért, sikeres munkájáért. 
Magdolna asszonyt - dr. Szabó Ár-
pád volt püspökünk feleségét - csak 
mosollyal az arcán tudjuk elképzelni. 
Természetes adottság nála a mo-
soly. Gyászoló özvegyként is mosolyt 
adott nekünk, részvétnyilvánítóknak. 
Maradjon is meg a mosolyt adó jó-
sága! 

Jóban-rosszban összekovácsolt 
minket az utóbbi húsz év munkája. 
Egy nagy család tagjainak érezzük 
magunkat. A százéves unitárius nő-
szövetségünkre háruló feladatok tel-
jesítői akarunk lenni, követve példa-
mutató elődeink munkáját. 

Valahol Teréz anya lelki gyerme-
kei is vagyunk, mert „úgy érezzük, 
hogy amit teszünk, csak egy csepp 
a tengerben. Anélkül a csepp nélkül 
azonban sekélyebb volna a tenger." 
Ezek vagyunk mi nők - a költői val-
lomás tükrében is. 

„Adassék nekik gyönyörűség, / 
szerelmükért örökös hűség, / s adas-
sék könny is, hogy kibírják / a világ 
összegyűjtött kínját." (Ratkó József) 

Péter Irma 
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ifjúsági oldal 
mmma^mmgm^m^mamammmmmmmm^m^mmmmammmmmm 
Jó, hogy van néhány közös dalunk © 

„Hogy is néz ki egy bohóc?" „Ezeket a lufikat hogy 
kell tűrögetni, hogy állatka formájuk legyen?" „Hogy 
fognak örülni a gyerekek, ha majd meglátják..." Ezekkel 
a mondatokkal kezdődött minden azon a vasárnap reg-
gelen az ODFIE-irodában. Ott ültünk heten. Mindenki 
szemében ott csillogott valami, csak akkor még nem tud-
tuk, hogy mi az. Virágokat, pillangókat festettünk az ar-
cunkra, lufis állatkákat készítettünk, egyikünk bohócnak 
öltözött, majd elindultunk. 

Ezen a vasárnapon elhatároztuk, hogy szebbé tesz-
szük, ha csak egy kicsiny időre is, azoknak az életét, akik-

nek nem mindennap adatik meg a felhőtlen kacagás za-
matos íze. Egy kórház gyermekosztályára érkeztünk no-
vember 14-én délelőtt. Ok is heten voltak. Meglepődtek, 
nem számítottak ránk. Az elején bátortalanok voltak, de 
nem kellett sok idő, volt vízfesték, némi kifestős könyv, 
és sokkal kellemesebbé vált a hangulat. Együtt festettük 
az óriási plakátokat, játszottunk, karkötőket bogoztunk, 
táncolni tanultunk, kifestettük mindenkinek az arcát... 

És most már nemcsak a mi szemünkben csillogott az 
a bizonyos fény, már az övékében is láttuk, és akkor rájöt-
tünk arra, hogy mi az. Az öröm és a felszabadultság fé-
nye volt, mely világított nekünk, hogy közösen töltsük azt 
a pár órát a maréknyi szeretet nevében. (Kedei Orsolya) 

Kolozsvári Unitárius Egyetemista Közösség 
A kolozsvári élet nemcsak az 

egyetemekből és a kocsmázásokból 
áll, hanem sok tevékenység létezik az 
egyetem kínálta lehetőségek mellett 
is. Ilyen például a Kolozsvári Unitá-
rius Egyetemista Közösség, rövidebb 
nevén KUEK, amely az egyetemis-
ták számára biztosít jobbnál jobb te-
vékenységeket heti rendszerességgel. 

Hadd meséljek egy kicsit a KUEK-
ről: ezt a tevékenységi kört két évvel 
ezelőtt az akkor frissen kinevezett if-
júsági lelkész, Rácz Norbert hozta 
létre az ODFIE kereteiben. A tevé-
kenységek elsődlegesen az unitárius 
bentlakás diákjait kívánták megszó-
lítani, és általában a Kolozsváron ta-
nuló egyetemistákat. Plakátokkal 
hirdették heti tevékenységeiket. Egy 
kis beszélgetés az egyetemi gondok-
ról, kézművestevékenységek és ren-
geteg szórakozás..., mindezek mel-
lett pedig kellemes társaság várta hét-
ről hétre a bekapcsolódni vágyókat. 

Idéntől az egyetemista tevékeny-
ségeket közösen szervezi az ODFIE 
és az ifjúsági egyetemi lelkészség. To-
vábbra is változatos programmal vár-
juk az érdeklődőket: 

Hétfőnként 20 órától a Kata-
komba elnevezésű bibliakör zajlik, 
mely a Belvárosi Unitárius Egyház-
község tanácstermében (Brassai Sá-
muel utca, 6 sz.) működik. Ebben az 
évben közös döntés alapján a halál 
kérdésével foglalkoznak, de emellett 
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az élet céljával, Isten kilétével és a ha-
lál utáni élet kérdéseivel is. 

Keddenként 20 órától néptánc kör. 
Itt az alapszintű lépéseket lehet meg-
tanulni, amely minden tánchoz jól jö-
het. Ez hetente az Unitárius Püspök-
ség épületében (1989. December 21 
u., 9. sz.), a teológiai hallgatók bentla-
kásának nagy tanulószobájában zajlik. 

Szerdánként 20 órától a Hobó el-
nevezésű szociális kör megbeszéléseit 
tartják a Belvárosi Unitárius Egyház-
község tanácstermében (Brassai Sá-
muel utca, 6 sz.). Ezeken a megbeszélé-
seken készülnek a kórházlátogatásokra 
és más szociális tevékenységekre. 

Ugyancsak szerdánként 20 órá-
tól lehet edzésre járni a Ju Jitsu körre, 
amely alapszintű harcművésze-
tet tanít az érdeklődőknek. Ez a Já-
nos Zsigmond Unitárius Kollégium 
(1989. December 21 u. 9. szám) a ki-
csi tornatermében zajlik. 

Az Ujjbegy kézműves kör minden 
csütörtökön 20 órától zajlik a Belvá-
rosi Unitárius Egyházközség tanács-
termében (Brassai Sámuel utca, 6 
sz.), ahol a kreativitásodat tesztelhe-
ted! Elkészítheted a számodra legér-
dekesebb karkötőt, festhetsz üveget, 
fűzhetsz gyöngyöt és még ennél is 
színesebb a felsorolás! 

Havonta egyszer sor kerül a Cool-
Túrára, amikor találkozási helyünket 
egy bizonyos kultúra életterévé vará-
zsoljuk. Ehhez minden kelléket elő-

készítünk. Van zene, kép, étel, és van-
nak meghívottak, akiktől általában 
sok mindent meg lehet tudni az adott 
kultúráról. Ennek helyszíne az Unitá-
rius Püspökség (1989. December 21 
u. 9. szám) Dávid Ferenc-imaterme. 

Vasárnaponként 18 órától az uni-
tárius teológiai fakultással közös 
szervezésben LángÓl ifjúsági isten-
tiszteletet tartunk, nemcsak unitá-
riusoknak a már említett Dávid Fe-
renc-imateremben. Gyakran hallani 
manapság, hogy a fiataloknak nem 
felel meg a hagyományos istentisz-
teleti forma. A LángÓl ifjúsági isten-
tisztelet a jelen kihívásaival szembe-
sülő, a vallásosságra nyitott fiatalok 
számára kérdéseket vet fel, elgondol-
kodtat, erősít, lelkesít... 

Ha mindezek elolvasása után ked-
vet kaptál valamelyik tevékenysé-
günkhöz, vagy esetleg tudsz egy is-
merőst, akit érdekelne, akkor meséld 
el neki! Ha kedvet kaptál, hogy eset-
leg más városokra is kihassanak e te-
vékenységek, szólj nekünk, és mi el-
visszük nektek, vagy segítünk, hogy 
ott is rendszeressé váljanak. 

Elérhetőségünk: 
egyetemista@odfie.hu, 
telefon: 0744890133 (Palkó Zalán 

Koppány). Érdemes nyitott szemmel 
járni Kolozsváron, hisz plakátjaink 
hetente sok helyen fellelhetők! Vá-
runk benneteket! 

Palkó Zalán Koppány 
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Milyen egy férfi és a Mi-
kulás kapcsolata? 
1. Van egy időszak, ami-
kor hiszi a Mikulást. 
2. Később nem hiszi a 
Mikulást 
3. Felnőttként ő a Miku-
lás 
4. Végül van egy időszak,...! (Poén a rejtvényben. 

Vízszintes: 1. A poén első része. 14. Nyelvtani művelet. 15. Gabonara-
kás. 16. ... Hacsaturján, örmény zeneszerző volt. 17. ... Lendl, cseh tenisz-
sztár volt. 18. Hamisan játszó. 20. Gyomos. 21. Becézett Etelka. 23. Dup-
lán: moszatféle. 24. Autó hivatalos bejegyzése más tulajdonos nevére. 25. 
Halkan mond. 26. Végtelen pad! 28. Félzsák! 30. Hajófar. 32. Körbevesz. 
34. Parányi részecske. 36. Vallásos foglalkozás iskolában. 40. Hon. 41. Ta-
mási személyneve. 42. Színültig. 43. Piskótatekercs. 44. A poén befejezése. 

Függőleges: 1. Konyhai fűtőanyag. 2. Francia forradalmár volt. 3. Hi-
bát helyrehoz. 4. Magyar focista volt (Imre). 5. A nagy varázsló. 6. Tetejére 
dobó. 7. Nagyhatalom. 8. Valószínűleg bűnös. 9. Nitrogén és kén vegyjele. 
10. Bibliai férfinév. l l . A végén oszt! 12. Színészek, komédiások régi pénz-
gyűjtési módja. 13. Orosz férfinév. 17. Bizony, a Halotti beszédben. 18. Csík 
eleje! 19. Vén. 22. A messze lévő. 25. A köröm anyaga. 27. Jorge ..., brazíliai 
író volt. 29. Csend jelzője lehet. 31. Magyar település, a „vizek városa". 33. 
Férfinév. 34. Amely helyen. 35. Nyugat-Szamoa pénze. 36. Lószerszám. 37. 
Tengeri halfajta. 38. Robbanószer. 39. Tagadás. 
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Vízszintes: 1. Komár 
László karácsonyi dalának 
címe. 11. Winnetou népe. 12. 
Ehhez hasonló. 13. A kéz ré-
sze. 14. Paszuly. 15. Bicegős. 
16. Lóbetegség. 17. Engedély 
nélkül elvesz. 19. Régi fenyí-
tőeszköz. 20. írószer. 21. Kár-
tya letét. 22. Ruha tartozéka. 
23. Gabonát levágó. 27. Pé-
pes étel. 29. Ritka női név. 30. 
Van ilyen kamat is. 32. Me-
leg. 33. A Volga mellékfolyója. 34. „Már hó ... el a bérezi tetőt." (Petőfi: Szep-
tember végén). 38. Földbe rejt. 42.... in fabula, a mesében a béka (latin). 43. 
Nóta. 44. Kiönt a folyó. 47. Fába jelt véső. 48. Amerícium vegyjele. 

Függőleges: 1. Kicsinyítő képző. 2. Csődőr. 3. Fogoly. 4. Tetőszerkezetet 
készít. 5. Bogár tapogató szerve. 6. Erdélyi költő volt (István). 7. Védelem. 
8. Édesség. 9. Alaszkai folyó. 10. Könnyen megrémül. 14. Koncz Zsuzsa ál-
tal énekelt karácsonyi dal, szövege József Attila verse. 18. Dél-amerikai 
füves puszta. 21. Borít. 24. Izomban van. 25. Tesz. 26. A vizek városa Ma-
gyarországon. 28. Keresztül. 31. Szlovákiai folyó. 35. Becézett Andrea, an-
golosan. 36. Bot. 37. ... - kapok, verekedés. 39. Az albán pénzegység. 40. 
Becézett Ágnes. 41. Latyak. 45. Tetejére. 46. Rangjelző. 
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(Sepsiszentgyörgy), Fülöp Dezső Alpár lelkész (Ádámos), Józsa Is tván Lajos lelkész (Torda), Józsa Miklós ny. tanár (Nagyenyed), 
Kedei Orsolya diák (Marosvásárhely), Koppándi Benczédi Zol tán lelkész (Lupény-Vulkán, Déva), Nemes Előd, a Kovászna 
Megyei Tanács Szórványprogram-felelőse (Sepsiszentgyörgy), Palkó Zalán Koppány egyetemi hallgató (Székelykeresztúr-
Kolozsvár), Pavelka Att i la kórházlelkész (Marosvásárhely), Pálffy T a m á s Szabolcs lelkész (Marosszentgyörgy-Szászrégen), 
Péterf i Sándor lelkész (Küküllődombó), Péter I r m a ny. tisztviselő (Szentegyháza), Pitó Atti la lelkész (Tarcsafalva), Rácz Mária 
segédlelkész (Kolozsvár), Sándor Szilárd lelkész (Jobbágyfalva-Nyárádszereda), Szász-Cserey Katal in lelkész (Firtosmartonos), 
Szász-Fülöp György (Medgyes), Székely Kinga Réka lelkész (Homoródszentpéter), Szén Sándor lelkész (Siménfalva) 


