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Négy történet adventtől karácsonyig

1.
Érdekes megállni időnként egy-egy nagy-
város főpályaudvarán, és fi gyelni a hatal-
mas zsongást, az emberek viselkedé-
sét, a nagyvárosi tülekedést, és persze 
külön-külön is egyesek megnyilvánulását. 
Olyan ez, mintha magát a világot szemlél-
nénk egészen közelről.  Egy alkalommal 
elnéztem az egyik hatalmas vasútállomá-
son az indulásra váró embereket. 

A többség időben kiment az állomásra, 
nehogy lekésse az induló vonatát, és izga-
tottan várakozott. Számukra maradt idő 
arra is, hogy az utolsó percekben bevásá-
roljanak a közeli boltokban élelmiszert, 
újságokat. Voltak, akik bizonytalanul 
bolyongtak a hatalmas csarnokban, s az 
idő szorítása miatt egyre izgatottabban 
keresték, hogy honnan is indul a vonatuk. 
Voltak, akik szaladtak és az utolsó pilla-
natban kapaszkodtak fel a vonatra. Vol-
tak, akik hatalmas poggyászokat cipeltek, 
mások hátizsákkal, bőrönddel, és megint 
mások, akik egy kis táskát lóbáltak, látszó-
lag benne volt mindenük.

Figyeltem az egymástól búcsúzókat, 
a maradókat és az indulókat, akik talán 
hosszú ideig vagy soha többé nem látják 
egymást. Vajon hová indulnak? Mi az úti 
céljuk? Hová fognak megérkezni?

Advent első napjaiban az egész világ 
egy zsibongó pályaudvarhoz hasonlít. 
Mindenki keresi, hogy merre induljon. 
Melyik vonatra szálljunk fel? Hová szeret-
nénk megérkezni? Ez a képzeletbeli vonat 
lassan megmozdult, elindult, hogy a lelki 
készülődés útján elvigyen minket Betle-
hembe. Még van rajta hely, még fel tudunk 
kapaszkodni az utolsó pillanatban is, csak 
siessünk, nehogy lemaradjunk róla!

„Az angyal pedig ezt mondta nekik:

Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, 
amely az egész nép öröme lesz”  (Lk 2,10).

Kedves Testvéreim!

A Homoródalmási Unitárius Egyházközség nevében, megköszönöm 
   mindazok munkáját és tevékenységét, akik e lassan elmúló évben 

velünk voltak, és szorgalmukkal, kitartásukkal, önzetlenségükkel segítet-
ték egyházközségünk előmenetelét és lelki épülését. Külön megköszö-
nöm a közmunkákon való résztvevőknek, az adakozóknak, a rendszeres 
templomba járóknak, a kebli-tanácsosoknak, egyházfi knak és az egyház-
község gondnokának, hogy idén is meghallották a „hívó szót”, kitartóak 
voltak hivatásuk gyakorlásában, és megértették az évezredes jézusi intést: 
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis 
énáltalam.” (Jn 14, 6).  

Kérem Isten gazdag áldását falunk minden lakójára, a családokra és szeretteik 
életére!  

Kívánunk Istentől megáldott boldog békés Újesztendőt!   
Csete Árpád  

 unitárius lelkész

Advent nélkül nincs 
karácsony
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2.
A lány kissé álmosan, de mindenképp 
unottan szólt oda barátnőjének: – Már 
megint itt a karácsony… Igen, már megint, 
jött a válasz. Szótlanul üldögéltek egy-
más mellett. Cigarettáztak. Egy idő után, 
arról kezdtek el beszélgetni, hogy meny-
nyire nincs karácsonyi hangulatuk az idén. 
Megegyeztek abban, hogy ez valóban így 
van. Sőt, már tavaly sem volt, és azelőtt 
sem. Utoljára, talán kisgyermekkorom-
ban vártam a karácsonyt – szólt az egyik 
– mert akkor még igazi karácsonyok vol-
tak. A templomba mentünk a szüleimmel 
és még a rokonokat is meglátogattuk.

Aztán a nagytakarításra terelődött 
a szó, hogy azt is mi a fenének kell csi-
nálni? Mert az is olyan unalmas és amúgy 
sincs az embernek hangulata az egész-
hez. Akkor meg minek a takarítás, főzés. 
És főként kinek? 

– Ti mit szoktatok csinálni karácsony 
estéjén ott faluhelyen? – kérdezte az egyik 
lány a másiktól. – Feldíszítjük a fát, átad-
juk az ajándékokat, aztán nézzük a tévét... 
Apropó! Te nézted a Megasztárt? Milyen 
érdekes, hogy egy erdélyi lány ott van 
a döntőben! Azt hiszem szatmári. Nem, 
nagyváradi! A közönség szavazta be 
sms-en keresztül. De azért szép a hangja 
is, és olyan édi. Milyen jó lehet neki! Egy 
igazi sztár lett belőle! – Igen, így van, de 
már azt is kezdtem unni – zárta le a témát 
a másik.

Aztán a templomra terelődött a szó. 
– Te mikor voltál utoljára? – Huuúú, elég 
rég… Unom. Unok felöltözni, kimenni 
a hidegbe, beszélgetni az asszonyokkal. 
Mindig azt kérdik, hogy mikor megyek 
férjhez? – Én is így vagyok. Hallom 
a harangszót, de legtöbbször abban az órá-
ban még ágyban vagyok. Én is unom az 
egészet!

Csendben pilinkélni kezdett a hó. 
A hópelyhek jókedvűen hulldogáltak alá az 
égből és fészket raktak a két lány hajában.  
Hirtelen a várakozás érzése szállta meg 
a tájat, a két lányt, az embereket. Az embe-
rek feltekintettek az égre, mintha onnan 
kellene aláereszkednie a megváltásnak. 
„Mennyből az angyal eljött hozzátok…” – 
dúdolták, és jó kedvre kerekedtek. 

3. 
Szombathy Viktor, felvidéki magyar író 
egyik novellájában Istenes András azt 
a feladatot kapja, hogy három fenyőt vág-

jon ki az erdőben karácsony napjára. A fi a-
tal erdőmérnök szigorúan megtiltotta neki, 
hogy akár csak eggyel is többet vágjon ki. 
Az egyik az iskoláé lesz, a második a mér-
nöké, a harmadikat meg Istenes András 
családja kapja. A favágási tilalmat ebben 
az évben szigorúan be kell tartani, így ren-
delkezett az erdészet igazgatósága. András 
már értesült róla, hogy az orvos és a jegyző 
drága pénzen hozat magának fát a város-
ból, a plébános is intézkedett már, hogy 
legalább egy kisebb fenyő jusson valahogy 
a templomba, de a kis falu többi családjának 
bizony idén nem lesz fenyőfája. S ha nincs 
fenyőfa, akkor nincs karácsony sem. Nem 
égnek majd a gyertyák, nem érezni majd 
a fenyő friss illatát, s nem száll az ég felé 
karácsonyi ének sem az otthonokból. Miu-
tán kivágta a három fát az erdőben, Istenes 
András visszatért a faluba, beadta a fákat 
az iskolába és a mérnöknek, a magáéval 
meg elindult hazafelé. Az emberek sor-
ban megállították, s panaszkodtak, hogy 
nekik nem lesz se fájuk, se karácsonyuk. 
András megsajnálta őket, s egy-egy ágat 
vágott a fejszéjével mindenkinek a magáé-
ból. Mindenki becsülettel meg is köszönte 
neki. Mire hazaért, a gyönyörű fenyő-
ből alig maradt valami. Az egyik kezében 
a fejszével, a másikban a kis ágacskával 
állított be a házukba, s felesége moso-
lyogva kérdezte meg tőle, hogy hogyan 
is bírta azzal az irdatlan nagy fejszével 
azt a kicsiny ágat kivágni? Istenes András 
pedig azt válaszolta, hogy „bizony nagy 
ügyesség kellett hozzá. A fából csak ennyi 
maradt, mert ma én voltam a karácsony az 
emberek számára, engem jelölt ki az Úr.”

4.
A pásztorok fáradtak voltak, már éppen 
nyugovóra tértek volna amikor egyikük 
észrevette az égi jelet közvetlenül a fejük 
fölött. Elég hosszú időn keresztül bámul-
ták, nem tudták eldönteni mi is lehet az. 
Az egyik közülük azt mondta, hogy vala-
milyen hullócsillag. A másik szerint üstö-
kös lehetett. A harmadik térdre rogyott, és 
így kiáltott fel: ma teljesedett be az Úr ígé-
rete számunkra. Döbbenet és félelemmel 
vegyült néma csend telepedett lelkükre. 
Mint akiket megigéztek, elindultak a las-
san mozgó csillag nyomába. 

A napkeleti bölcsek már korábban 
komoly számításokba kezdtek. Hosszú 
évek fáradságos munkájával beazono-
sították a csoda megtörténésének helyét 

és időpontját. Nem bíztak teljes mérték-
ben a számításaikban, mert korábban is 
úgy gondolták már, hogy teljesül a jósla-
tuk, de aztán nem lett belőle semmi. Most 
azonban éreztek valami furcsa, belső lelki 
indíttatást is, amit korábban még soha, és 
amelynek semmi köze nem volt a tudomá-
nyossághoz. Gyertek, siessünk, induljunk 
– mondogatták egymásnak. A kíváncsiság 
hajtotta őket.

A királyok, hárman, már régóta tana-
kodtak, hogy mi tevők is legyenek, amikor 
bekövetkezik az, amiről mindenki beszél. 
Amikor az Úr elküldi azt a hatalmas erejű, 
legyőzhetetlen bajnokot, aki népüket meg-
szabadítja, és mindenkori győzelemre 
vezeti. Úgy döntöttek, hogy amikor a jós-
latok beteljesednek, és mindez megtörté-
nik, félreteszik a pártoskodást, a királyi 
gőgöt, beismerik gyarlóságukat, és felöltik 
az alázat köntösét, így hódolnak a hatal-
mas király előtt, akit az Úr küldött hozzá-
juk. Még ajándékokat is visznek: aranyat, 
tömjént, mirhát. Befogattak hintóikba, és 
gondterhelten hajttattak a kijelölt irányba.

Betlehembe érkezve, tanácstalanul 
néztek egymásra a pásztorok, a bölcsek 
és a három királyok. Ez lenne az a hely? 
A királyok minden kétséget kizáróan bólo-
gattak, a bölcsek számításaikkal igazolták, 
a pásztorok az ég felé a csillagra mutattak. 
A falu éjjeli álmát aludta, mindenhol csend 
honolt. Csak egy istállóból szűrődött ki 
némi fény, elindultak hát arrafelé.

A barmok között, a jászolban, nagy 
meglepetésre egy újszülött gyermek feküdt 
bepólyálva. A csodálkozástól elámult 
zarándokok előtt hirtelen minden megvilá-
gosodott! Isten nem egy földi hatalmassá-
got küldött hozzájuk, hanem egy gyerme-
ket. Egy új életet, a mindenkori ÉLETET. 
És boldogok voltak!

Történjen már valami! Mondogatjuk 
egymásnak mi, a mai kor pásztorai, böl-
csei és királyai. Ez így nem mehet tovább! 
Ébresszen már fel valaki vagy valami alélt-
ságunkból, fásultságunkból, unalmunkból, 
reménytelenségünkből. Vezessen ki végre 
valaki ebből a sötétségből, ebből a lelki 
vakságból, amely körül vesz ma mindany-
nyiunkat!

De vajon a látók szeme mikor nyílik 
meg? A látók szíve mikor fogja már fel, 
hogy mi jelenti az igazi örömöt? A látók 
mikor fogják keresni az igazi boldogságot?
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Egy festményt nézek, nem is nézek, bámu-
lok. Immár huszonegy esztendeje lóg a 
falon, akár meg is unhattam volna, mégis, 
mintha először látnám, csak meresztem rá 
a szemem. Mintha lesném, mikor tűnik elő 
váratlanul egy sosem látott részlet, amint 
az  néha meg is esik, ha túl kíváncsi művé-
szettörténészek röntgensugárral pásztázzák 
régi mesterek vásznait és a mater dolorosa 
tragikus alakja mögül a régebben festett 
buja odaliszk dús idomai sejlenek fel. De 
itt nincs remény, ugyanaz a mély-sötét, bús 
homály terpeszkedik el az egész képen, 
elnyomva mindent, mi nem az ő elve sze-
rint való: a kép egyik sarkában  a szivár-
ványszínű világ utolsó virányait, sziporkáit 
lepi el az amorf gomolygás, hogy egyér-
telmű legyen: itt ő az úr. A gyilkos kőolaj-
folt győzelme a korallzátony miriádszínű, 
-fajú hemzsegése fölött. A kháoszé a rend 
fölött, az ostobaságé az ész fölött, a rúté a 
szép fölött. A Heródesé. A szovjet tankoké. 
A szekus vallatótiszteké.

Hiába bámulom hát, az 1989-ben fes-
tett kép világa kilátástalanul egyértelmű, 
Beethoven negyedik, G-dúr zongoraver-
senyének második tételével összecsengő, 
Franz Kafka Add föl!-jével rímel. Címe 
sincs, festő barátom hirtelen felindulás-
ból kente fel egy épp elől hányódó papon-
deklire, mintha a felejtéstől mentené az 
ihletet. Pedig az, fájdalom, állandósulni 
látszott, mint a zsarnokság is, mely gene-
rálta. Se vége, se hossza nem volt már az 
üres boltok előtt kanyargó soroknak, a vil-
lanyáram nélküli éjszakáknak és nappa-
loknak, a nép- és pártgyűléseken szűnni 

nem akaró tapsnak, a Securitate pincé-
iből fel nem hallatszó állonrúgásoknak, 
csontreccsenéseknek, Păunescuék, Hajdú 
Győzőék nyalástól fekáliaszagú lihegé-
sének, a hitványak diadalmenetének, az 
igazak meggyalázásának. A gyárakban a 
munkások úgy tettek, minha dolgoznának, 
ők pedig úgy, mintha fi zetést adnának. 
Az értelmiségi előtt két út áll: az egyik 
az alkoholizmus, a másik járhatatlan – 
suttogtuk keserű vigyorral akkoriban, 
mert tudtuk, ha kitátjuk a szánkat, nem a 
fejünkre sz..nak. Le is lépett a képről pár 
százezer atyánkfi a – a festő rákent még 
egy rend pokolkő-feketét. Már a Teremtő 
sem vigyázott minket: „sok dolga van a 
teremtőnek/mindenkivel ő sem törődhet/
messzi a csillag/mindenüvé nem világít-
hat”, írta Kányádi Sándor 1985 Karácso-
nyán. 

Ütő Gusztáv festménye memento szá-
momra,  ami 21 éve minden nap arra int: 
ne feledjem nem is oly régi siralmas álla-
potunkat. 

*
Egy román közvéleménykutató inté-

zet, a CSOP adatai szerint kies hazánkban 
a megkérdezettek 47%-a jó ötletnek tartja 
a kommunizmust, csak a gyakorlatában 
lát némi gubancot, további 14% még ott 
sem, 49% úgy emlékszik, jobban telt neki 
az ántivilágban, 14%-nak csak úgy, mint 
most. Nem, a maradék valahány százalék 
nem mind ádáz antikommunista, ha vala-
kit el talált volna ragadni a hév egy ekkora 
számtól – jó részét a nem tudom-nem érde-
kel-nem mondom meg elitosztag teszi ki.

Sokmillió évnyi törzsfejlődés vívmánya 
lehet a rossz élményt felejteni tudó emberi 
képesség, ami kompetitív az emlékezni tudó-
val – egyszer erre, máskor arra van szükség. 
Hallottunk a Stockholm-szindrómáról is, 
itt áldozatok, megalázottak és megszomo-
rítottak mutatnak különös, alig magyaráz-
ható vonzalmat, kötődést gyötrőikhez. Azt 
is tudjuk ismeretelméletből, hogy minél 
komplexebb, minél magasabb szerveződési 
szinten áll egy rendszer, annál kevésbé pre-
diktibilis, vagyis míg pl. egy nátriumatom-
ról egészen pontosan megjósolható, miként 
fog viselkedni vízben, addig egy református 
lelkész kilakoltatása teljesen beláthatatlan 
következményekkel járhat. Úgy látszik, egy 
népet is lehet úgy rugdosni, éheztetni, meg-
csalni és megalázni egy emberöltőn át, hogy 
idő múltával elfelejti – nem megbocsátja! – 
gyötrelmeit. 

Én azért inkább megmaradok emlé-
kezőnek, jelentem tisztelettel. Ezentúl is 
különválasztom majd a sz..t a májtól, mint 
minden valamirevaló falusi böllér, és nem 
mint egyik eminens közszereplőnk, aki 
Păunescuról ömleng és Tőkést pocskon-
diázza. Bepótolok a kalapba, ha Gellérd 
Imrének állítanak szobrot, és felháborodok, 
ha Guşă-nak. Számontartom a régi besúgó-
kat és számon a besúgottakat – ha egyebet 
nem, ennyit a zsidóktól igazán megtanul-
hattunk volna mindnyájan. És semmi pén-
zért nem adom, hogy mindezt elmondha-
tom, leírhatom. 

Ütő Gusztáv 1989-ben festett képén 
a legsűrűbb, legsötétebb homály velejébe 
hasít bele egy villámszerű, hófehér tört 
vonal. Amikor 1989 novemberében nekem 
ajándékozta a képet, azt mondtam magam-
ban: úgy legyen, ahogy látod. 

Úgy legyen.
Dr. Szabó Attila

Memento 1989

BAÁSZ Imre
Rácstörő
1976
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Kiosztották a Székelyföld folyóirat 
idei díjait 

MűvelődésMűvelődés

Kételyeim, 
vízióim hozadéka

Idén  tizenharmadik  alkalommal  adták át  Csíkszeredában a Székely-
föld-díjakat. Idei díjazottak: Czakó Gábor és Mózes Attila írók, a 
Székely Bicskarend új tagja pedig Térey János költő, drámaíró lett.
Első alkalommal adták át a Szabó Gyula Emlékdíjat, amellyel ifj. 
Potozky László, Csíkszeredában élő fi atal író munkásságát ismer-
ték el. 

A hagyományhoz híven a periodika szerkesztői méltatták a 
kitüntetetteket.

Premiernek számított a Szabó Gyula Emlékdíj odaítélése. Ha 
élne Homoródalmás hires szülötte, akkor az idén töltötötte volna 
be 80. életévét. Ez az évforduló motiválta a folyóirat nyugalma-
zott főszerkesztőjét, Ferenczes Istvánt, amikor elhatározta ennek 
az kitüntetésnek a megalapítását. Ezúttal egy ugyancsak homo-
ródmenti származású fi atal alkotót tüntettek ki: ifjabb Potozky 
Lászlóról van szó, akinek több kisprózáját olvashattuk a Székely-
föld januári és augusztusi számában. 

„Szabó Gyuláról tudjuk, hogy szinte a semmiből, huszonöt 
évesen lett országosan elismert íróvá a Gondos atyafi ság első 
kötetével. Potozky László még csak huszonkettő, így bőven van 
ideje – három éve –, hogy megmutassa, mire képes. Annyi már 
most látszik, hogy a frissen induló prózaírók közül ő az egyik leg-
tehetségesebb, sőt talán a legtehetségesebb, de ez később derül ki” 
– fejtette ki Lövétei Lázár László főszerkesztő, majd hozzátette, 
hogy a homoródalmási önkormányzat is fölkarolta az emlékdí-
jat. Maga a polgármester jött el személyesen átnyújtani az önkor-
mányzat ajándékát. 

Ismét egy új kitüntetéssel jutalmazzák a folyóiratban közlő-
ket, ez is igazolja, talán, amit a jelenlevők megjegyeztek, hogy a 
Székelyföldnek a színvonala évről évre emelkedik.

A Hargita Népe nyomán

Ezerkilencszáznyolcvannyolc szeptemberében születtem a mérleg 
jegyében. Gyermekkorom számottevő részét csíkszeredai nagy-
szüleimmel töltöttem, de legélénkebb emlékeim mégis a ritkáb-
ban látott homoródkarácsonyfalvi portához kötődnek, ahonnan 
édesanyám származik. Egészen kiskorom óta szerettem története-
ket kitalálni, a valósághoz hozzátenni a saját adalékomat, melyet 
aztán a környezetemmel is megosztottam. Néha rám szóltak, hogy 
ne hazudjam, mire én azt feleltem, jó, de még ezt az egyet hagy-
ják, hogy mondjam végig.

Iskoláimat Csíkszeredában jártam ki. Írásaimban rengeteget 
merítek elemista korom történéseiből, a délutáni tanítás utáni, 
szürke tömbházak között vezető hazaútról és az ezek során zajló 
komorabb-viccesebb történésekből. Életem első tizennégy évében 
sok minden szerettem volna lenni, számtalan pályavízióm közül 
az ügyvédi mellett tartottam ki viszonylag sokáig, csak hogy 
tizennégy éves koromban rájöjjek, inkább orvos szeretnék lenni. 
Ezért felvételiztem humán-beállítottságommal reál-vonalra, a 
Márton Áron Gimnázium természettudományok szakosztályába.

Kilencedik első félévében lelkiismeretes tanultam, és nagy 
következtetésekre jutottam: a legfontosabb ezek közül az volt, 
hogy már nem szeretnék orvosira menni, a másik pedig az, hogy 
valamelyik reál-tárgyból biztosan meg fognak buktatni. Furcsa-
mód sosem hasaltam el, nem is volt soha rosszabb lezárásom 
hatosnál, valahogy mindig képes voltam annyira megijedni, hogy 
feltornázzam sántikáló átlagomat.

Tizedik osztályos koromban tovább okosodtam, ennek leg-
főbb jele az volt, hogy vállig eresztettem, majd copfban kezdtem 
hordani a hajam. Ez idő tájt alakult ki több olyan meggyőződé-
sem, amelyet még mai, felnőttnek látszó fejjel is aláírok. Akkori-
ban nem nagyon érdekelt, hogy mi leszek, ha nagy leszek, azon 
meg különösen nem gondolkodtam, hogy milyen egyetemen sze-
retnék tanulni. Ekkor fedeztem fel a pszichológiát, ami mellett ki 
is tartottam egész középiskolában, és érettségi után sikeresen fel-
vételiztem a kolozsvári egyetem Pszichológia és Neveléstudomá-
nyok Karára.

Beletelt jó pár hónapba, míg felszínre mertem engedni a lélek-
tan oktatásával kapcsolatos kételyeimet. Képtelen voltam feldol-
gozni azt, hogy ha létezik egy korszerű, jól bejáratott és kipróbált 
irányzat, akkor minek kell tizenhetedik századi koponyakerületen 
meg homlokmagasságon alapuló elméleteket magolnunk. Amúgy 
meg túl nőiesnek kezdtem érezni ezt a szakmát, úgyhogy néhány 
családi vita után úgy döntöttem, szakítok vele, és keresek valami 
hozzám illőbbet.

Akkoriban nem érdekelt egyéb, csak az, hogy a lehető leg-
magasabb szinten műveljem az egyetemista életnek nevezett lét-
formát, ezért körbepuhatolóztam és úgy döntöttem, olyan szakon 
fogom újrakezdeni a tanulást, ahol a lehető legkevesebbet kell 
dolgozni, és az sem a magolásban, hanem inkább gyakorlati mun-
kában merül ki. Apám elkeseredettségében az újságírást ajánlotta, 
így kerültem oda.Homoródalmás polgármestere, Rigó Mihály átadja ifj. Potozky 

Lászlónak a Szabó Gyula Emlékdíj plakettjét, jobboldalt Feren-
czes István költő, a díj kezdeményezője.
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Egy hét leforgása alatt rájöttem, jól választottam. Első fél-
évben hetente két olyan órán volt, melyen kötelező volt a jelen-
lét, nem is jártam be többre. Viszont örökké ott éreztem szüleim 
dühös-csalódott tekintetét a tarkómon, no meg úgy véltem, itt az 
ideje, hogy először az életben valamit komolyan vegyek, így hát 
két hét egyetemre járás után elszegődtem a kolozsvári Szabadság 
napilaphoz külső munkatársnak. Ekkor jelent meg először szöve-
gem nyomtatásban, egy fi lmfesztiválról tudósítottam.

Újságírói ténykésemnek köszönhetően kerültem kapcsolatba 
az irodalommal. Azelőtt még egy egypercest sem voltam haj-
landó elolvasni, a kötelező házi olvasmányokról nem is beszélve. 
A rovat szerkesztője, akinek dolgoztam el-elküldözgetett a Bulga-
kov Kávéházba, ahol a Bretter György Irodalmi Kör tartotta hét-
főnként az üléseit. Néhány Bretter után rájöttem, ezt én is tud-
nám csinálni, amúgy meg tetszett az író-körök bennfentessége és a 
tagokat körüllengő atmoszféra, úgyhogy eldöntöttem, én is közü-
lük való szeretnék lenni.

Tudván, hogy semmi alappal nem rendelkezem, nem ragad-
tam billentyűzetet az első pillanattól fogva – először megpró-
báltam behozni az olvasottságban való lemaradásomat. Napi 
hat-nyolc órán keresztül futattam szemem a sorokon, ekkor olvas-
tam néhány nagy kedvencemet, mint Hemingway-t, Zolát, Bulga-
kovot, Kafkát, Steinbeck-et.

Spontán, bármilyen tervezés nélkül írtam meg első novellámat 
2009. január 8-án. Sokan megmosolyognak, de tényleg ennyire 
pontosan emlékszem a dátumra. Meg is jelent később a marosvá-
sárhelyi Látó folyóiratban, és mai napig hálás vagyok Vida Gábor-
nak, hogy nem dobta vissza azt a tapsifüles írást.

Pályám egyik legfontosabb pillanata azonban csak később 
következett be. Kiszimatoltam, hogy minden Erdélyben induló 
kezdő a nagy múltú Helikon hasábjain jelenik meg először. Össze-
gyűjtöttem addigi írásaimat – ha jól emlékszem, nem lehetett belő-
lük több egy tucatnál –, és felkerestem Szilágyi Istvánt, a folyóirat 
főszerkesztőjét. Akkoriban fel sem fogtam igazán, ki ő, csak szim-
patikusnak tűnt az impresszumból, és arra számítottam, hogy meg 
fog érteni. Száraz torokkal és ugráló szívvel besétáltam a szer-
kesztőségbe, kinyögtem, hogy kit keresek, mire bevezettek egy 
szobába, ahol egy kézfogás és néhány szó után át is nyújtottam 
a kéziratom. Arra viszont egyáltalán nem számítottam, hogy egy 
hét sem telik bele, és maga Szilágyi István hív fel telefonon, hogy 
van valami az írásaimban, és egyiket meg is fogja jelentetni hama-
rosan.

Június elejére kezdett letisztulni fejemben a káosz, és rájöt-
tem, hogy körülbelül miről is szeretnék írni. Ekkoriban ismer-
tem meg az ugyancsak Helikon-szerkesztő Mózes Attilát, akinek 
dicsérete hatalmas löketet adott. És ugyancsak ez idő tájt sétáltam 
be a Székelyföld szerkesztőségébe az írásaimmal és ismerkedtem 
meg az ottani társasággal, köztük pártfogómmal és irodalmi apám-
mal, Fekete Vincével.

Hasznos tanácsai mellett ő mutatott be 2009 nyarán az Elő-
retolt Helyőrség baráti társaságának, ahol azonnal befogadtak. 
Tudni kell, hogy annak idején az Előretolt Helyőrség indította újra 
és működtette a Bretter-kört, és mivel akkoriban éppen elnökvál-
tásra készültek, engem neveztek ki. Így hát októbertől nem csak az 
írásaimért, hanem egy irodalmi körért is feleltem.

Az idei, vagyis a 2010-es pályám eddigi legsikeresebb éve 
(a kettő közül). Tavasszal megkaptam a Communitas Alapítvány 
alkotói ösztöndíját, illetve az idén először kiosztott Szabó Gyu-
la-emlékdíjat is, melyre egyáltalán nem számítottam, különösen, 
hogy huszonkét éves prózaírók még nem nagyon értek meg a díja-
zásra. Jelenleg szüneteltetem az írást, mert államvizsgára meg 
nyelvvizsgára kell készülnöm, de ez idő alatt is gyűlnek az ötletek. 
Azt viszont még nem tudom, hogyan és mi sarjad majd ki belőlük.

Potozky László
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2010. december 4-i tiszt-
újító gyűlésén egyhangú döntés született egy új párt létrehozásáról. 
Ez a lehetőség sokunkat kiváncsivá netán ingerültté tesz, mások 
ezt várják régóta, egyeseket nem érdekel, de az bizonyos, hogy 
mindannyiunkat – romániai magyarokat – érint. Ugyanakkor, ter-
mészetesen, nagyon sok kérdést is felvet a hogyan tovább?-al kap-
csolatban. A Romániában élő magyarság sorsát, érdekvédelmét és 
közképviseletét jelenleg két élő párt próbálja minél hatékonyabban 
és célratörőbben vezetni illetve irányítani azon a göröngyös úton, 
amit a román politikai élet és előljáróik megengednek. Ez a két 
párt a következő: az 1989. december 25-én megalakult Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a 2008. január 29.-én 
bejegyzett Magyar Polgári Párt (MPP). Említést érdemel még az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), egy politikai alakulat, 
amely az erdélyi magyar nemzeti közösség autonómia-törekvései-
nek képviseletére, jogszabályokba foglalására és elfogadtatására 
hivatott.

Egy új párt létrehozása elsősorban azt a már-már klasszikus 
kérdést veti fel, hogy valóban szükség van-e a romániai magyar-
ság újabb megosztására vagy egyetlen, erőteljes pártba kéne tömö-
rülni az egyesült erő törvényei szerint. Az MPP alternatívaként 
jelent meg az RMDSZ mellett (ellen?), de az hamar kiderült, hogy 
bár végszükség esetén zöldágra tudnak vergődni – lásd a 2009-es 
európai parlamenti választások –, de valójában az azonos célt – a 
magyarság összefogását, vezetését, irányítását és végső soron az 
autonómia elnyerését – a két párt egészen eltérő módon képzeli 
el. Személy szerint, értékelem a választás lehetőségét, végül is ez 
a demokrácia egyik alapvető elve, és sokunknak van fogalmunk 
arról, hogy milyen az egypártrendszer...

A legnagyobb múltja és talán respektje az RMDSZ-nek van 
(nemhiába, hiszen hamarosan 21. születésnapjukat ünneplik), de 
ne feledjük, hogy a politikában (is) a természet örök törvénye ural-
kodik: a gyenge elvérzik, az erősebb pedig továbbmegy. Nehéz 
állást foglalni és talán nem is érdemes hosszan elemezni azt, hogy 

eddig ki tett többet a romániai magyarság érdekében, az RMDSZ, 
mint úttőrő és amely komoly szervezeti struktúrát, parlamenti 
képviseletet tud felmutatni, vagy az MPP egy új szemléletű párt, 
amely viszont újabban mintha vesztett volna kezdeti lendületéből.

Az RMDSZ – érthetően – elzárkózik egy újabb párt létre-
jöttétől, míg azok, akik csalódtak az RMDSZ-ben netán valami 
újra számítanak, de az MPP probléma-megközelítése sem tetszik 
nekik, azoknak méltán nagy az elvárásuk egy új párttal kapcsolat-
ban, kiváncsian várják, hogy mi és hogyan alakul. Csak ismételni 
tudom, hogy elvileg jó az, ha van válaszatási lehetőség és kon-
kurencia, mert ez erősíti a versengést, sürgeti a megvalósításokat 
és remélhetőleg ütőképesebb eredményekre képes. Az eredmény 
viszont csak idővel látszik meg, de végül az a párt lesz a befutó, 
amelyik megnyerőbb és hitelesebb kampánnyal több szavazót 
tud maga mellé állítani. Érdekes lesz látni, hogy az RMDSZ-ből 
illetve az MPP-ből kik emigrálnak a megalakulóban levő pártba, 
s hogy egyáltalán történik-e ilyen téren bármiféle mozgás. Az a 
lehetőség is fennállhat, hogy beolvad az MPP, ebben az esetben 
nem beszélhetünk majd egy teljesen új pártról. Akárhogy is alakul, 
a terv és ennek megvalósítása követhet más utat és szemléletet, de 
a célnak közösnek kell lennie, hiszen kisebbségi sorsunk további 
léte a tét. Fontos megemlítenem, hogy egy új párt létrejöttében 
vagy a már meglévők további fejlődésében nem elhanyagolható 
az anyaországot vezető párt támogatása sem.

Nem gondolom, hogy a romániai magyarok képviselete rossz 
úton járna, persze fanyalgók és elégedetlenek állandóan akadnak. 
Mindenesetre egy új szemléletű párt könnyen lehet, hogy fel-
dobná politikai életünket és ez újabb perspektívát nyújthat úgy 
a kisebbségi magyarok számára, mint a román-magyar viszonyt 
tekintve is. Itt jegyzem meg, hogy mindez akár rosszul is elsül-
het, de választ csak akkor kapunk, ha ténylegesen megindulnak 
az intézkedések. A magyarság igenis tényező a romániai politikai 
életben, a kérdés az, hogy milyen eszközökkel igyekszünk elérni 
céljainkat, illetve, hogy mindez mennyire tetszik a román kollé-
gáknak. Bízzunk abban, hogy azok, akiknek a kezébe bizalommal 
helyezzük sorsunkat a lehető legjobban járnak el mindannyiunk 
közös érdekékben. 

Szabó Áron

Közös érdek?
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Szapulás
Kemény asszonymunka volt. Hetente, péntekenként mostak, hat-
hetenként nagymosást rendeztek. Szapultak, kézzel mostak, a 
patakba öblítették, ott tisztálták télen, nyáron. 

A könnyebb daraboknál törzsölő masinát használtak, ez egy 
fára szegezett, hullámos lemez volt, amihez a beszappanozott 
ruhát dörzsöltek, így tisztították, öblítették, csavarták, aztán a 
patakon sulyokkal addig csapkodták és öblítették, amíg tiszta víz 
folyt belőle.

A fehér ruhákat kékítővel enyhe kékes árnyalatúvá színez-
ték, így fehérebbnek hatottak, majd keményítették, lisztből főzött 

keményítővel. Szenes vasalóval vasal-
ták. Ha megperzselődött, ecettel vették 
ki a foltot.

Télen a befagyott patakon a férfi ak 
léket vágtak, egy fazékba forró vizet 
tettek, abba mártogatták jéghideg kezü-
ket sulykolás közben. A patak télen igen 
messzi volt, önmagában is nagyon nehéz 
munka volt le és visszacipelni a nehéz, 
vizes ruhákat. Mire hazaértek már fagyos 
volt a ruha, meg kellett várni, hogy felen-
gedjen, különben eltörött a teregetésnél.

A nehéz kender és gyapjú holmit 
szapulóba tették, ehhez házi főtt lúgot 
készítettek. A lúg készítéséhez a száraz 
bükkfa hamuját összegyűjtötték ham-
vas zsákokba. A szabadba nagy érc üstbe 
vizet tettek, alágyújtottak, a lobogó, 
forró vizet rámerték a hamura, tízliter-
nyit három szemeteslapátnyi hamuhoz. 

Hagyták leülepedni, erős lúg vált ki belőle.
A mosáshoz használt szappant is házilag, otthon főzték, mara-

dék zsiradékból, marhafaggyúból, marószódával és lágy patak- 
vagy esővízzel. Egy adaghoz kell hat kiló zsiradék, ebből két kiló 
marhafaggyú, húsz liter lágy víz (esővíz), két kiló marószóda. 

A hat kiló zsiradékot a hat liter vízzel és a szódával addig főz-
ték, amíg a zsiradék el nem olvadt. Ekkor hozzáöntöttek még tizen-
négy liter vizet, és még két órát főzték, amíg a szappan fel nem jött 
a tetejére. Ekkor belédobtak illatnak fenyőgyantát és kiló darabos 
sót, és kavarták, amíg a szappan teljesen ki nem válik. Megned-
vesítettek egy durva csihány zsákot, kiterítették egy olyan doboz 
aljára, amiből ki tudott folyni a lé. Kiszedték a szappant, elsimítot-
ták, hagyták lefolyni, fél napig, míg megköt. Nagy késsel kockára 
vágták, a megmaradt lúgot zsákmosáshoz kitűnően használták.

Nagy darabok szapulásánál szapuló csebret használták, lerak-
ták a vastag, nehéz mosnivalót, felváltva hammas zsákokkal, a 
végén lobogó vizet mertek a cseber tetejére, hagyták így állni a 
ruhát. Aztán kiengedték a levet, aztán jól felforrósítva újra ráen-
gedték, ezt többször ismételve. A végén kiengedték, és a patakon 
kisulykolták.

A sulykot a leánynak a jegyese készítette, faragta ajándékba. 
Később az asszony vett újat, ha elkopott, vagy eltörött. Kislányok-
nak kisebb sulyok járt. 

Márton Erika, VII. oszt.

Kémia órán
Csengettek. Jön a kémia óra. Osztálytársaimmal fölme-
gyek a laborba. Szerintem senki nem szereti a kémiát, mert 
nagyon sokat diktál a tanár és gyorsan. Leteszem a könyvet 
és a füzetet a padra, aztán megyek az ajtó elé. Közben hall-
gatom, hogyan veszekszik István Timivel. Ha igazat kellene 
adjak valakinek nem tudom kit választanék, mert mind a ket-
ten hibásak. Levivel előremegyünk a lépcsőhöz nézni, hogy 
jön-e a tanár. Alig érek oda s már előttem is van.  Gyorsan 
visszamegyek az ajtó elé és bemegyek. A tanár leül, és én 
fi gyelem. Minden órán megfi gyelem a haját. Óráról-órára 
nő. A tanár kérdez dolgokat, és van, amikor nem tudok 
válaszolni. Ilyen nemcsak velem történik meg, mással is. 
Megint veszekszik István a lányokkal. Én pedig csak kaca-
gok. Nézem amint a tanár egyet sóhajt és kinyitja a barna 
táskáját, melyre egy hatalmas szív van rajzolva. Előveszi 
a könyvét, és diktálni kezd. Előtte azt mondja, vegyétek 
elő a gyorsíró tollatokat! Már tudom, mi következik. Gyor-
san kell írni. Megkérdeztem, baj-e ha csúnyán írunk. Azt 
mondta, sőt, a fi úk csúnyán kell írjanak. Gondolom magam-
ban, ha ezt a magyar tanárnő meghallaná, összeesne. Kezd 
diktálni. A cím: Az atom szerkezete. Jaj! Már megint atom! 
De nem tudok mit tenni. Olyan gyorsan diktál, hogy egy 
mondattal elmaradtam. Aztán kérdez, ez hogy is van Endre? 
Még le sem írom, már kérdez! Azt sem tudom, mit írtam le. 
Elmagyarázza. Rápillantok az órára. Még csak öt perc van. 
Nem hiszek a szememnek. Így eltelt az idő! Sőt, már csen-
getnek is. Gyorsan még leírok két mondatot, és már menten 
is szünetre.

Máté Endre, VII. oszt.

•
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Rajzolta ifj. Simó Márton, V. oszt., Budapest
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Havazik

Felnézek az égre,
havazik fényesen,
látom, hogy a szomszédok is örvendenek.
Kifutok gyorsan szánkózni a Csekékre.

Csúszok kettőt-hármat,
kacagok nagyokat.
Holnap megyek a templomba imádkozni,
na meg a karácsonyfában gyönyörködni.

   Rigó Miksa, VI.oszt.

A tél

Száll a szél a kristályos mezőn,
míg a hó ropog a lábak alatt.
Felhők serege borítja az eget
míg a hideg uralja a völgyet.

   Juon Ambrus, VI. oszt.

Bardócz-Tódor Sarolta, 
III. oszt. Budakeszi

Benedek Elek

  Jövel, jövel, óh szép karácsony!

Hallom, már angyal szárnya lebben,
Szívem, mint régen, meg-megrebben,

Itt vagy közel!
Itt vagy közel, óh, szép karácsony,

Rajtad csüng lelkem, semmi máson,
Jövel, jövel!

Jövel, jövel, én várva-várlak,
Még itt se vagy, már áldva-áldlak,

Vidul szívem.
Az ég alatt bárhová térsz be,

Öreg szívet gyermekké téssz te
Mindenkiben.

Jövel, jövel, mint egykor régen,
Hadd éljem újra gyermekségem

Szép estelét.
Mikor a földet hó megeste,

Dal s mese közt karácsonyeste
Vígan telék.

Dió meg alma - más se kellett,
Szegénynek is - óh erre tellett! -

Volt asztalán.
Karácsonyfák nem ragyogtak bár,

Angyalok akkor is voltak már,
De voltak ám!

Hallom, már angyal szárnya lebben,
Szívem, mint régen, meg-megrebben,

Itt vagy közel.
Itt vagy közel, óh, szép karácsony,

Rajtad csüng lelkem, semmi máson,
Jövel, jövel! 

�

Bardócz-Tódor Sarolta, III. oszt., Budakeszi



  9. ol dal MűvelődésMűvelődés

Karácsonyi királylány-mentés

Egyszer egy messzi országban karácsonyig már csak 
egy hét volt, amikor egy hatalmas vihar kerekedett és 
egy vár kezdett kiemelkedni a hóból. Mire a vihar elvo-
nult, a vár elkészült. Egy hóembersereg jött ki a vár-
ból. Azt mondták a királynak, hogy adja ki a lányát, 
hanem a földdel teszik egyenlővé az országát. A király 
nem adta a lányát, kiküldte a seregét, hogy győzzék 
le a hóembereket. A bátor vitézek két napig visszatar-
tották őket, de végül vereséget szenvedtek, a hóembe-
rek elvitték a királylányt. A király nagyon búsult, mert 
karácsony is közel volt már. De szerencséjére arra járt 
egy bátor vitéz, Gézának hívták. Megígérte, hogy visz-
szahozza a királylányt, ha pont karácsony estéjén fele-
ségül veheti. A király beleegyezett.

Géza ment, mendegélt, amíg el nem ért egy hatal-
mas jéghídhoz. Ott két gonosz hóember egy kiskutyát 
akart a szakadékba vetni, de Géza megmentette. Ezért 
a kutya hálából egy botot adott neki. Azt mondta, ha 
bajba kerül háromszor üssön ezzel a bottal a kardjára 
és csak fi gyelje mi történik. 

Géza átkelt a hídon és megérkezett a hóvárhoz. 
Ott várta az egész hóembersereg. De ő bizony nem 
ijedt meg, hanem háromszor a kardjára ütött a bottal. 
Erre egy hatalmas sárkány lett a kardból, nem kellett 
egy perc sem és a sereg máris darabokban volt. Géza 
bement a várba és kiszabadította a királylányt. Ami-
kor kiértek a várból a sárkány nekifutamodott és porig 
rombolta, majd visszaváltozott karddá. Géza pedig 
visszavitte a királylányt az apjához, az nem tudott hova 
lenni az örömtől. Annyira örült, hogy Géza betartotta 
az ígéretét, neki is adta a lányát mindjárt. Karácsony 
estéjén össze is adta őket.

Juon Ambrus, VI. oszt.

Az iránytű

Az iránytű 
mindig arra mutat,
amerre a jóság kutat,
ha a jóság kutat
az iránytű mutat.

Simó Márton
V. oszt., Budapest

Bardócz-Tódor Sarolta, 
III. oszt.,  Budakeszi

Őszi vers

Ősz elején mindig jó,
Hull az alma, a dió.
De jó a dió!
Lesz mit hozzon télapó.

A szilva már lefogyott,
Nagy üstökben fortyogott.
Minden gyermek arra vár,
Megkóstolja a lekvárt.

S hát a szőlő jó termése,
Édes, kövér szőlőfürtje,
Szüret után nemsokára
Forr a bor a nagy hordókban.

               Gáspár János, IV. oszt.
Simó Márton V. oszt., Budapest



10. ol dal10. ol dal MűvelődésMűvelődés

Táncélményt ajándékoztak 
a nyugdíjasoknak

Az ötödik alkalommal tartott Szépko-
rúak Napján támogatók segítségével 
elsősorban a nyugdíjas falustársaknak 
szerzett maradandó élményt a homoró-
dalmási önkormányzat és a helyi unitá-
rius egyházközség, de a fi atalabb kor-
osztályok is szép számmal vettek részt a 
Táncba fordulva című előadáson – húsz 
év után újra vendégük volt a Hargita 
Székely Népi Együttes.

Négy óra előtt már minden ünne-
pelt elfoglalta helyét a tágas és szép, 
a Szabó Gyula író nevét viselő művelő-
dési házban. Rigó Mihály polgármester 
tisztelettel és hálával köszöntötte advent 
első vasárnapján a harmadik generá-
ció tagjait. Megköszönve a bölcsessé-
get, élettapasztalatot, amivel felneveltek. 
Felbecsülhetetlen a simogató mosoly, a 
vigyázó szem! Az az igazi megbecsülés, 
ha mindig érzik a támaszt, segítséget. 
Bár nem tudnak úgy dolgozni, mint fi a-
talabb korukban, de az értékek, hagyo-
mányok bennük is élnek. Az egymáshoz 
tartozás biztonságát kívánta azoknak, 
akik életük nagyobbik felét leélték. 

Az első adventi gyertya meggyúj-
tásakor Csete Árpád unitárius lelkész a 
három történelmi felekezet hagyomá-
nyos köszönésével üdvözölte „az egy-
házak derékhadát képező” korosztályt. 
Akik egy életen keresztül várakoztak 
és még mindig várakoznak a minden 
gátat áttörő érzés, a szeretet győzelmére 
– a világban és az életben. A várakozás 
nem passzív, reményteljes. Az egész élet 
advent: életük koszorúján már a harma-
dik gyertyát is meggyújtották. És amint 
az adventi gyertyák fénye megtöri a 
sötétséget, törje meg a szürke hétközna-
pok, gondok, bajok burkát az ünnep. 
Szabaduljon fel a jókedv a szívekben, 
törje meg a reménytelenséget. A szere-
tet megterített asztaláról mindenki részes 
legyen – mondta Csete Árpád.

A köszöntőbeszédek után  Küküllő 
menti, mezőségi, kalotaszegi táncokat 
fűzött egybe a Hargita Székely Népi 
Együttes. Az erdélyi forgós-forgatós 
páros táncoknak, a lírai megjelenítésnek, 
a karakteres, virtuóz férfi táncoknak vas-
taps volt a jutalma Homoródalmáson.

Molnár Melinda

Nem kell különösebben bemutatni az almá-
siaknak Tódor Csaba homoródszentpáli 
unitárius lelkészt, hiszen itt, ezen a helyen, 
a község lakosainak szeme láttára vált 
országos hírű teológussá, aki – immár ame-
rikai és angliai egyetemeken gyarapítva 
tudását – folyton arra törekszik, fi gyelve 
és (meg)értve a kisebb s a nagyobb világ 
jelenségeit, hogy minél helyesebb válaszo-
kat adhasson a folyton bonyolódó jelen és a 
jövő által felvetett kérdésekre. Az ember és 
az egyház helyét szeretné megérteni a 21. 
században, és megtalálni azt az utat, ame-
lyen a globalizáció korában haladnunk kel-
lene. Szolgál és helyezkedik. Gondolkodik 
és cselekszik. Olyan pályán jár, amelyet 
előtte nagyon kevesen futottak be, és keve-
sek szóltak az útról, meg az azon található 
rögökről. 

Így látta ezt 
Kászoni József tisz-
teletes is, amikor 
advent negyedik 
vasárnapján a buda-
pesti Nagy Ignác 
utcában levő temp-
lomban köszön-
tötte Tódor Csabát 
és méltatta az Egy 
Isten, más palást 
című kötetét, amely 
egyfajta segédlet 
azoknak az ösztöndíjasoknak, akik a későb-
biekben fognak kijutni Kaliforniába, a Starr 
King Teológiai Intézetbe. Ez a mű tulaj-
donképpen annak az időszaknak a naplója, 
amelyet Tódor Csaba, családjával együtt 
kint töltött az Egyesült Államokban, az első 
bejegyzés 2004. augusztus 16-án, az utolsó 
pedig 2005. július 3-án keletkezett.

Kászoni tiszteletes is hangsúlyozta, 
de az olvasás során azonnal feltűnik, 
hogy ebben a könyvben tulajdonképpen 
két kötet található, hiszen a nagy távolság 
kihozza a szerzőből az itthoni, a gyermek-
kort és a szülőföldet érintő emlékeket is. 
Dőlt betűs szövegek ékelődnek be az oly-
kor szűkszavú, ám máskor annál érzékle-
tesebb amerikai élmények közé, s ezek a 
szövegek – bizony! – nagyon a földön, 
és nagyon idehaza járó emlékeket idéz-
nek. Előkerül a csűrben rozsdásodó kasza, 
a favilla, és mintha még egy elhamarko-
dott gyermekkori űrutazás emléke is oda-

libbenne. Kedves, kellemes, anekdotikus 
vonatkozások ezek. Egy alkalommal a tisz-
teletes úr bevallja, hogy nem imádkozott az 
érettségire készülődő leányért, ima helyett 
inkább egy csíksomlyói esetet idézett, ami-
ből kiderült, hogy az ottani katolikus leány-
kák szorgalmasan kijárogattak a Szűzanya 
lábához, és kérték a közbenjárást, de ami-
kor a vizsgán elbuktak, a szelíden kérdező 
szerzetes rögvest kiderítette, hogy nem is 
egyszer, hanem naponta kétszer mentek 
fel a kegytemplomhoz, csak éppen a tanu-

lásról feled-
keztek meg 
abban a nagy 
buzga lom-
ban. 

Megtud-
juk Tódor 
Csaba köny-
véből, hogy 
o d a k i n t 
H á l a a d á s -
kor a pulyka 
olyanforma 
eledel, mint 
itthon nyári 

szezonban a zöldfuszulyka, s az is, 
hogy a fogyasztói társadalomban 
semmi sincsen ingyen: a vendég-
diáknak vendégpapként össze kell 
prédikálnia a következő erdélyi 

ösztöndíját. A kötet végén jegyzetek van-
nak. És nem akármilyenek! Nyilvánvaló, 
hogy szükség volt bizonyos személyek és 
helyek jegyzetbeli ábrázolására (például: 
Ron Cordes, informatikus, Bedford, MA, 
vagy: Dr. Alicia Forsey, az egyháztörténe-
lem tanára, Starr King), de igazán az ide/
felénk érvényes, ránk vonatkozó bejegyzé-
sek teszik a miénkké ezt a könyvet (Antó-
nya Levente, építkezési vállalkozó, Port-
land Main, almási gyermekkori játszótár-
sam, vagy: Bencze László, gépészmérnök, 
komám, Székelyudvarhelyen élő almási). 
És az a könnyed, majdhogynem költői 
témavezetés, amely az értünk is töprengő, 
helyettünk is nézelődő szerzőt a sok ezer 
kilométeres távolságból, évtizedek múl-
tán is hazavezeti a gyermekkor felejthetet-
len világába. Úgy van távol, hogy folyvást 
hazagondol. Mert a peregrinusnak vissza 
kell térnie.

Simó Márton

Almási peregrinus
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Elnézést kérek a Maria Treben-féle gyógy-
növényes könyv ismerőitől, amiért a címet 
ilyen íráshoz kölcsönöztem. Nem a köny-
vet, vagy a gyógynövények használóit aka-
rom gúnyolni az írással, csak a könyvben 
található egy-két túlzás jutott eszembe egy 
nemrég velem történt sajnálatos és komi-
kus eset után, ami emberbaráti kötelesség-
tudatomat ébresztgette valami cselekvésre. 
Sajnos, egyéb lehetőséget nem találtam, 
csak ezt a néhány sort írhatom le, hogy más 
kárán legalább páran okulhassanak belőle.

Kárról beszélek, noha úgy tartják, 
hogy a teafüvek, algák, lucernapor (őrölt 
lucerna), ilyen-olyan tengeri kütyük kivo-
nata, cseppek, amelyeknek a tartalma, szár-
mazása nem igazán ellenőrizhető „ha nem 
használ nem es árt”, vagy Almáson néha 
hallható így is „ha nem árt nem es hasz-
nál”. Ezen állítások gyakran igazak, kivéve 
mondjuk az említett gyógynövényes könyv 
ajánlását, amikor arról ír, hogy a veszett 
kutya harapása gyógyítható útilapus boro-
gatással. Én azért nem mellőzném az orvosi 
ellátást az útilapu gyógyerejében bízva…

A gyógynövény használat rendben, 
de ki állapítja meg a betegséget, annak 
súlyosságát, amire esetleg használunk teá-
kat, kivonatokat, cseppeket, vajon nem árt 
esetleg egy, még életet mentő beavatkozás 
odázásával? Nem utolsó sorban a pénztár-
cánknak mindenképpen árt, ha amúgy nem 
es használ, mert nem olcsók ezek a kivo-
natok, cseppek pakolások stb.

Ez a tanulsága annak a rövid történet-
nek, ami velem és még jó néhány emberrel 
történt valamelyik novemberi hétvégén.

Egy régi panaszomra kerestem a nem 
szokványos megoldást, mert sem a szakor-
vosnál, sem a házipatikámmal nem sike-
rült gyógyulnom. Egy szószerint jóakaró 
ismerős ajánlotta, és be is programáltatott 
egy természetgyógyásznál, aki a hírek sze-
rint műszeres vérvizsgálatot végez, ami 
a labornál hatékonyabb, azonnali ered-
ményt mutat egy ujjbegyből vett, cseppen-
tésnyi vérből. Eddig számomra rendben, 
hiszen már a laborokban sem divat a kém-
csövek lötyögtetése, ott is szinte mindent 
a számítógépes műszerek vizsgálnak.

Szombat reggel megérkeztem a nagy 
tudású, messziről érkezett gyógyító 
címére. Egy tömbház földszintjén leveszik 
az ajtóról a „kiadó” táblácskát, nyitják az 

ajtót, és indulhat a rendelés egy szerényen 
bútorozott, mindenféle színes és „érté-
kes” (gyógy)szerekkel megrakott szobá-
ban. Amint belépek, mindjárt megtudom, 
hogy negyvenen vagyunk arra a hétvégére 
„programálva”.

Az „asszisztensnő” meg is kezdi az 
első beteg kikérdezését, mint az orvosnál, 
hogy hány kiló, magasság, életkor, cigi, 
alkohol, stb.

A „rendelő” ajtaja nyílik, és kérik az 
első jelentkezőt. Mostanában nem midig 
fi gyelek erre, főleg ha orvosi rendelő 
előtt tülekedünk, de most udvariasan 
előre engedek egy nőt. Bent az asztalon 
azonban meglátok egy mikroszkópot, és 
az a gyanúm ébred, hogy nem ez volna-e 
a nagy tudású vérvizsgáló műszer. Erről 
én is tudok egyet és mást. Fel is állok, és 
nézegetni kezdem a termékeket, a forgal-
mazó neve rajtuk áll. Szándékosan nem 
említem egy ismert termékcsalád nevét, 
melyet MLM-hálózatban forgalmaznak, 
mert nem rám tartozik a pro- vagy kont-
ra-reklám.

Kézbe veszek egy csapra szerelhető 
mágneses készüléket, ami az egészségtelen 
kemény vízből tiszta ivóvizet csinál. Meg 
is kérdezem az „aszisztensnőt”, hogy hová 
lesz a kalcium-karbonát a vízből, mikor 
a műszer megtisztítja. Azt válaszolta, hogy 
férfi  dolgokat tőle ne kérdezzek, mert nem 
tud válaszolni, de bármely más termékről 
(cseppek, samponok, növényi kivonatok, 
gyümölcskivonatok) bármit kérdezhetek. 
Nafene, jól kiszúrtam egy férfi asan nehéz 
kérdést…

Kezembe veszem a vizsgálatot hir-
dető szórólapot a „doktornő” fotójával 
egy mikroszkóp mellett, a papiros szerint 
kineziológus, és megbotránkozva olvasom 
a tudós tanítást a betegségek kialakulásá-
nak folyamatáról, hogy a lelki, szellemi 
zavarok után sejtjeink baktériumokká és 
gombákká alakulnak, amelyek megbete-
gítenek, a gyógyulás során pedig visszaal-
kulnak normális sejtekké.

Közben hallom, hogy bent a „dok-
tornő” ecseteli a mikroszkóp képességeit, 
hogy a feltalálója Nobel díjat kapott stb., 
a vérben pedig valami gombákat és sava-
kat lát a páciensnél, amelyek a betegségét 
okozzák, és amelyekről az orvosok nem 
tudnak, vagy nem akarnak tudni.

Felháborodottan mondom az „aszisz-
tensnőnek”, hogy én meggondoltam 
magam, és nem fogom befi zetni a 90 lejes 
vizsgálati díjat. Sértődötten kérdezi, hogy 
miért? Mondom, itt olyanokat hallok és 
olvasok, mintha azt mondanám magá-
nak, hogy disznóvá, vagy békává fog ala-
kulni. Gúnyosan mosolyog, és azt mondja 
nekem, hogy korlátolt vagyok, az elmém 
bezárt az új dolgok előtt. Például, kérdezi, 
hiszem-e azt, hogy ha valami módon lesza-
kadna a karom, ha nagyon akarom, vissza 
tudom növeszteni? – Nem, mondom, és 
már indulok is kifele. Még utánam szól, 
hogy: – Na látod, nem akarsz eléggé gyó-
gyulni, az a baj veled!

Megúsztam a hiába eltöltött idővel, de 
kis híja volt annak, hogy 90 lejembe kerül-
jön a felfedezőutam az alternatív gyógyá-
szat mezejére.

Távol áll tőlem, hogy minden alter-
natív gyógymódot alkalmazó orvost, vagy 
terapeutát blamáljak, de esetem tanulsá-
gaként ajánlom annak, aki kineziologus-
hoz akar fordulni alaposan informálódjon 
elótte annak módszereiről. Én az interneten 
utólag kerestem a kineziológia szó pontos 
jelentését. Egy idegen szavak gyülytemé-
nyében azt a választ találtam, hogy stressz-
oldást, fóbiák, lelki zavarok, önértékelési 
zavarok feloldását jelenti. Más források 
szerint a masszázs, mozgásterápia is ide 
tartozik, úgy hogy elég sokan kinezioló-
gusnak mondhatják magukat. Valószínű 
nem mind szélhámos, de azért résen kell 
legyünk. Isten patikájának, a gyógynö-
vényeknek én is rendszeres használója 
vagyok, de a teázástól a gyógyításig hosz-
szú és göröngyösebb út vezet, mint azt 
sokan gondolnák. 

Ha nem használ ne es ártson! 
Egészségben, örömökben gazdag, kel-

lemes Karácsonyt és Boldog Új évet kívá-
nok mindenkinek.  

Gothárd István 
állatorvos

Egészség Isten patikájából
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Kiadja:
Homoródalmás Község Önkormányzata 

537195 Homoródalmás 144.
Telefon: 0266-220820 

E-mail: alm.tan@freemail.hu 

Felelős kiadó:
Rigó Mihály polgármester

Szerkesztők:
Felszegi Krisztina, Szabó Sándor, 

Bencze Edith, Pálffy Réka

Nyomdai előkészítés és kivitelezés:
Erdélyi Műhely Kft. 

Ügyvezető:
Simó Márton

Közhírré tétetik!
1. Eladók bontott cserépkályhályhák. 
Érdeklődni özv. Márton Dénesnénél 
Homoródalmáson a 373-as szám alatt.

2. Juon Árpád és Szabó Tibor helyi la-
kosok köszönik az adományokat, ame-
lyeket az őket ért tűzkár enyhítésére 
kaptak a község népétől. 

3. December19-én, advent negyedik va-
sárnapján a budapesti Nagy Ignác utcai 
unitárius templomban bemutatták Tó-
dór Csaba homoródszentpáli unitárius 
lelkész Egy Isten, más palást c. kötetét.

Az uniós tagállamokban tízévenként el kell 
végezni az általános mezőgazdasági össze-
írást.

Idén december 2. és január 31. között 
indulnak útnak az összeíró biztosok, hogy 
a vidéki lakosság valamint a mezőgazdasá-
gi tevékenységet folytató nagy- és kisvál-
lalkozások birtokában levő földterületeket, 
állatállományt, mezőgazdasági eszközöket 
és gépeket lajstromba vegyék.

A mezőgazdasági szaktárca vezetője 
kéri a vidéki lakosságot ne ódzkodjon a 
reális adatok bediktálásától, hiszen az 
összeírás nem eredményez adó- illetve 
illetéknövelést.

Az akció során az összeíró biztosok 
szóba állnak a földterületeket megműve-
lőkkel, állattartókkal s azok alapján töltik 
ki a kérdőíveket. Fontos tudni, hogy a 
földterületek esetében nem a tulajdon-
jog a döntő, hanem az hogy ki műveli 
azt. A bevallást a használónak kell meg-
tennie, tehát nem minden esetben a tulajdo-
nost érinti az összeírás. Ha bérelt területet 
művel valaki, akkor ő kell nyilatkozzék az 

összeíró biztosnak. A földtulajdonosoknak 
csak arról a területről kell adatot szolgáltat-
niuk, amelyet meg is művelnek.

A nyilvántartásba vett adatokat bizal-
masan kezelik úgy az összeírók, mint az 
összesítést végző hivatalos mezőgazdasági 
szervek.

Hozzávetőleges számítások szerint or-
szágos szinten mintegy 4 millió gazdaság 
adatát kell nyilvántartásba venni. Az or-
szágos mezőgazdasági összeírást követően 
kiderül, hogy Romániában mennyi haszná-
latban levő terület, állat és mezőgazdasági 
gép van. Az információk segítségével a jö-
vőben pályázati lehetőségeket is kihasznál-
hat az állam.

A végleges adatok nyilvánosságra ho-
zására 2012. június 30.-án kerül sor.

Homoródalmáson az összeírást hat 
személy végzi, akiket a központi bizottság 
nevezett ki.

A községen kívül élő, de almási tulaj-
donjoggal rendelkező személyek összeíró 
biztosa Józsa Jolán.

Helyi szinten az összeírás szakirányítója 
Nagy Olga községi jegyző.

Összeíró biztosok: 
Felszegi Krisztina 1-től a 180-as 
házszámig,
Sorbán Erzsébet 181-361, 
Csáka Ibolya 362-542,
Sorbán Vencel 543-720. 

Általános mezőgazdasági összeírás 2010

A Homoródalmási Polgármesteri Hivatal 

és a helyi tanács munkatársai nevében 

községünk minden lakójának 

békés, áldott Karácsonyt 

és eredményekben gazdag, 

boldog Új Esztendőt 

kívánok.
Rigó Mihály

polgármester
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