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AJÁNLÁS ÉS ELŐSZÓ 

 
 

Sok ember szeretne hitet tenni maradandónak gondolt 
értékei mellett oly módon, hogy ennek valahol viszonylag tartós 
nyoma is maradjon. A hagyományos, papírra nyomtatott könyv, a 
„Gutenberg-galaxis”, erre sokkal alkalmasabb, mint a kérészéletű 
virtuális adathordozók. Lehet forgatni, magunkkal vinni, szemez-
getni belőle utazás, várakozás, nyaralás közben is. Lehet megbe-
szélni a családunkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel. Lehet cso-
portosan feldolgozni, tovább gondolni. Lehet ajándékként elfogad-
ni, és lehet tovább ajándékozni. Önmagában is érték. Értékét el-
sősorban az általunk belefektetett és hozzáadott szellemi energia 
adja.  

Ilyen típusú kiadványnak szánjuk a jelenleg évente egy-
szer megjelenő Flóra-füzeteket.  

„Értékeink” alcímet viselő harmadik számának gerincét 
2016-ban feldolgozott önképzőköri témáink alkotják, kibővítve az 
ott elhangzott, saját tagjaink által készített kiselőadások anyagá-
val, közelebbi és távolabbi barátaink személyes hangú írásaival, 
spirituális vezetőink megszólalásaival, múltunk nagyjainak bölcs 
szavaival. Összességében véve nagyszámú és igen sokszínű 
szerzőgárdát sikerült csatasorba állítanunk, hogy együttesen ké-
pesek legyenek felidézni egy globális perspektívába állított, 
nyüzsgő, eleven, ízig-vérig mai, de az emberi lét kezdetei óta 
zajló, és annak határáig folytatódó, szabad véleménycsere-fórum 
hangulatát. Külön köszönetet mondunk azoknak (Asztalos Klára, 
Chehadé Judit, Egry Zsuzsa, Ferenczi Enikő, Hegedűsné Pálfi 
Csilla, Jakab Júlia, Kriza Dániel, Maróthyné Tóth Erzsébet, Mes-
ter Éva, Nyiredy Judit, Orbán Erika, Soós Judit, Szabó Csengele, 
Zomboriné Pap Zsófia) akik, felkérésünkre, saját élettapasztalata-
ik által hitelesített írásaikkal gazdagították kiadványunkat, vala-
mint azoknak (Andorkó Júlia Eszter, Bálint Benczédi Ferenc,  
Kovács Andrea, Kovács István, Léta Sándor, Rezi Elek), akik szó-
ban vagy hallgatólagosan hozzájárultak gondolataik népszerűsí-
téséhez lapunk hasábjain.  
 Reméljük, minden kedves Olvasónk talál közöttük figyel-
mére érdemeset, és általában véve egy olyan befogadó közeget, 
amelyikben kedvére lubickolhat, amelyik tájékoztatja, inspirálja, 
feltölti, építi és erősíti. (A Szerkesztő) 
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NŐI ÉRTÉKEK A BIBLIÁBAN 

 
Lukács 10, 38-42: Mária és Márta története:  
Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta ne-
vű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű test-
vére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pe-
dig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt 
Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvé-
rem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy 
segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok 
mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van 
szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, 
amelyet nem vehetnek el tőle.” 
 
  A Biblia egyik egyedülálló jellegzetessége az a mód, 
ahogy a nőket felemeli. Távol áll a Bibliától, hogy lealacsonyít-
sa vagy lekicsinyelje a nőket – sokkal inkább mélységes tisz-
teletet tanúsít irántuk, megnemesíti a családban és a társada-
lomban betöltött szerepüket, elismeri befolyásuk jelentőségét, 
és magasztalja azon nők erényeit, akik különösen istenszerető 
példaképek voltak. 
 A Biblia legelső fejezetétől kezdve arról értesülünk, 
hogy mind a nők, mind a férfiak Isten képmásának pecsétjét 
hordozzák magukon (1 Mózes 1,27; 5, 1-2). A nők sok bibliai 
elbeszélésben játszanak fontos szerepet. 
 A Biblia természetesen elismer Istentől rendelt szerep-
különbségeket férfi és nő között. Így például a nők egyedülálló 
és létfontosságú feladata, hogy gyermekeket hozzanak világ-
ra, őket gondozzák és felneveljék… és még lehetne sorolni. 
Mindazonáltal a nők szerepe semmiképpen sem mellékes, és 
helyzetük sem másodosztályú (Galata 3,28) – épp ellenkező-
leg: Úgy tűnik, mintha az Írás különleges tisztelettel adózna a 
nőknek (1 Péter 3,7). A férjeket felszólítja, hogy önfeláldozóan 
szeressék feleségüket. (Efezus 5,25-31).  

 A Biblia elismeri és nagyra tartja a derék asszony érté-
két (Példabeszédek 12,4; 31,10; 1 Korinthus 11,7).  
 Más szavakkal: a Biblia az elsőtől az utolsó lapjáig 
rendkívülinek ábrázolja a nőket. 
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 Az ősatyák bibliai leírásában a feleségük mindig az őket 
megillető helyet foglalja el. Sára, Rebeka és Ráhel Mózes első 
könyvében fontos szerepet játszanak Istennek a férjükkel kap-
csolatos cselekvésében. Mirjám, Mózes és Áron nővére prófé-
tanő és dalíró volt. Debóra, ugyancsak egy prófétanő, a király-
ság kora előtt bíráskodott Izráel fölött (Bírák 4,4) A családi 
élettel kapcsolatos bibliai beszámolók gyakran férjük bölcs 
tanácsadóiként emelik ki az asszonyokat (Bírák 13,23; 2 Kirá-
lyok 4,8-10). Sárát és Ráhábot a Zsidók 11. fejezete kifejezet-
ten a hithősök között sorolja fel. A Példabeszédek könyvében 
a bölcsességet egy nő személyesíti meg. 
  Jézus tanítványai között több nő is volt (Lukács 8,1-3), 
amely gyakorlat korának rabbijai között csaknem teljességgel 
ismeretlen volt, ma is ritka a női rabbi. Támogatta is a tanít-
ványságukat azáltal, hogy az otthoni teendőknél fontosabb 
dolognak mutatta ezt be (Lukács 10,38-42), mint Mária és 
Márta történetében is láthatjuk. Így nem meglepő, hogy a korai 
gyülekezet szolgálatában a nők fontos szerepet töltöttek be 
(Apostolok cselekedetei 12,12-15; 1 Korinthus 11,11-15). Ami-
kor pünkösdkor megszületett az újszövetségi gyülekezet, a 
legfontosabb tanítványokkal együtt nők is jelen voltak és imád-
koztak (Apostolok cselekedetei 1,12-14). A nők némelyike jó 
cselekedeteiről volt ismert (Apostolok cselekedetei 9,36), má-
sok vendégszeretetükről (Apostolok cselekedetei 12,12; 16,14
-15), megint mások az egészséges tanítással kapcsolatos jó 
felfogásukról és lelki-szellemi adottságaikról (Apostolok csele-
kedetei 18,26; 21,8-9). Még Pál apostol is, akit a bibliakritiku-
sok jogtalanul férfi-sovinisztának gúnyoltak, rendszeresen nők 
közreműködésével végezte szolgálatát (Filippi 4,2-3).  
Elismerte hűségüket és tehetségüket, és köszöntését küldte 
nekik (Róma 16,1-6; 2 Timóteus 1,5). 
 Azok a keresztény nők, akik pogány társadalmakból 
jőve tértek meg, magától értetődően megszabadultak sok 
megalázó szokástól. Mentesülve a templomokban és a szín-
padokon folyó nyilvános kicsapongástól (ahol a nőket módsze-
resen megbecstelenítették és lealacsonyították), odahaza és a 
gyülekezetben kimagasló méltósághoz jutottak, amennyiben 
női erényeikért, mint a vendégszeretet, a betegápolás, saját 
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családjuk gondozása és kezük szeretetteljes munkája, tiszte-
letben és csodálatban volt részük (Apostolok cselekedetei 
9,39). Ahol elterjedt az evangélium, ott rendszerint javult a nők 
szociális, jogi és szellemi helyzete. Ahol az evangélium meg-
sötétedett (akár elnyomás hamis vallások, világiasság, huma-
nista filozófia, akár a gyülekezeten belüli lelki-szellemi hanyat-
lás miatt), ott a nő rangja is ennek megfelelően lecsökkent. 
 A Biblia egyetlen helyen sem hagyja figyelmen kívül a 
női értelmet, nem kicsinyíti le a nők adottságait és képessége-
it, és nem tartja vissza őket lelki-szellemi ajándékaik helyes 
gyakorlásától. De akárhányszor beszéljen is Isten Igéje kifeje-
zetten egy rendkívüli nő ismertetőjegyeiről, minduntalan a női 
erényeket hangsúlyozza. A Szentírás legjelentősebb nőalakjai 
nem karrier, hanem a jellemük útján fejtették ki befolyásukat. 
Mindezek a nők nem a „nemek egyenlőségét” képviselik, ha-
nem sokkal inkább a valódi női rendkívüliséget – ez pedig min-
dig erkölcsi és lelki-szellemi tulajdonságokban mutatkozik 
meg, és nem a szociális helyzetben, a gazdagságban vagy a 
külső megjelenésben. 
 Napjainkban láthatjuk a változást, az alakulást, milyen 
nagyot fordult a világ, különösen a női szerepeket illetően, és 
még ki tudja, milyen változások előtt állunk. Mi a jó, kinek mi a 
fontos? Vajon a nők hogyan látják önmagukat, és tesznek-e 
valamit érvényesülésükért? Vajon mi férfiak, hogyan látjuk a 
nőket, miként segítjük vagy hátráltatjuk őket abban, hogy ön-
maguknak és Istennek tetsző életet éljenek, szerepet töltse-
nek be, hivatást és küldetést teljesítsenek, vállaljanak. 

Keressük és találjuk meg együtt a választ, támo-
gassuk a nőket, hogy Isteni hivatásukat és az önmaguk 
által meghatározott létet be tudják tölteni! Ámen. 

 
(Részlet Léta Sándor lelkészünk 2017. március 8-án  

elmondott nőnapi prédikációjából) 
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BEVEZETŐ GONDOLATOK 

 
A Bartók Béla Unitárius Egyházközség Perczelné 

Kozma Flóra Nőegyletének Nyitott Önképzőköre 2016-
ban is szervezett havi összejöveteleket azok számára, 
akik felekezettől, korcsoporttól, nemtől függetlenül szíve-
sen elmélkedtek együtt mindnyájukat érintő témákról ol-
dott, baráti légkörben. Ezúttal az ÉRTÉK fogalmát, meg-
jelenési formáit vették górcső alá két fő területen:       
KÖZÖSSÉG és KULTÚRA. Mindkét nagy témát három 
részre bontva közelítették meg az alábbiak szerint: 

 

 
 

Az összejövetelek jellege nem változott, vagyis 
interaktív, irányított (moderált) párbeszéd ösztönzése 
volt a cél oly módon, hogy adott időkereten belül minden 
résztvevő elmondhassa a véleményét. Mindezt persze 
játékosan és lazán, ami nem zárta ki a komolyságot. 
Nem a teljesítmény központúság és rivalizálás volt a lé-
nyeg, hanem a kapcsolatépítési és együttműködési 
szándék. 

  I. KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK     II. KULTÚRÉRTÉKEK 

1.Genetikai alapú 
 Család 

       Emberiség 
1. Művészet 

2. Társadalmi alapú 

       Iskolában 

       Lakóhelyen 
2. Tudomány 

3. Szellemi és lelki alapú 
       Barátság 

       Testvériség 
3. Vallás 
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ELSŐ RÉSZ: KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK 

 

Füstölgés 
 

    Meg nem bírom érteni, hogy mi tarthatja fenn ezt a tö-
meges, globális agymosást, mi vehet rá embereket, hogy gon-
dolkodás nélkül shoppingoljanak – mert aki vásárol, csak azt 
veszi meg, amire szüksége van, s az meg édeskevés –, hogy 
ne törődjenek a felmérhetetlen, visszafordíthatatlan károkkal, 
amit a bolygónak és saját maguk lelkének is okoznak a nyakló 
nélküli Mammon-imádattal. Mert ne mondja nekem senki, 
hogy a reklámszöveg nem sekélyes sztereotípiákat szajkóz, 
hogy bárhova nézünk, nem ezekbe a hígagyú találmányokba 
botlunk úgy a verbálisan, mint a vizuálisan érzékelhető világ-
ban. És azt se mondja nekem senki, hogy ma nem áll rendel-
kezésünkre milliónyi lehetőség, hogy utánanézzünk a bevá-
sárlószatyrunkba dobált dolgaink valós eredetének, hogy az 
egész havi bérünkkel kit támogatunk, amikor a vásárlásnak 
hódolunk, ahelyett, hogy újrahasznosítanánk, javítanánk, válo-
gatnánk, kölcsönkérnénk, továbbadnánk, elcserélnénk azt, 
amink van. És ez csak a tárgyi világ. 
    De mi van a lélekkel, a szellemmel? Kap-e valós, friss, 
élettel teli táplálékot a lélek? Van-e esélye a szlogenek, a 
maszlagok, a közhelyek, az elsietve odavetett szavak közt 
igazi odafigyelést, érzelmi támaszt adni és kapni? Hányszor 
vonszoljuk száraz partra a lélek gazdagságában 
megmerítkezni, ficánkolni akaró szívünket? Legalább elvisz-
szük olykor-olykor úszni a klóros vizű közhelytalálkák meden-
céibe, ahol bár a vágyott közeg imitálása segíthet túlélni? És 
adunk értelmünknek tartalmas beszélgetéseket, új, nem csak 
egyéni hasznunkat szolgáló információkat? Próbára tesszük 
az elsekélyesedésben lassan simára váló agytekervényeinket 
valami új megismerésével, megtanulásával, alkalmazásával? 
Adunk esélyt a szellemünknek arra, hogy személyes életünket 
megpróbálja új dimenziókban látni és láttatni? Mikor vettünk 
utoljára könyvet a kezünkbe? Mikor helyeztük eme szokvá-
nyos, alábecsült kihívás elé utoljára magunkat? Mikor enged-
tük meg, hogy a lapokra nyomtatott fekete hangyabetűk ma-
gukkal ragadjanak, a szavak zenéje, varázsa, világa, mezeje, 
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folyama magával ragadjon? Mikor történt meg utoljára, hogy a 
könyvet becsukva új, más ember nézett bele a világba, aki 
értékelte az épp jelenvalót, aki tudta, hogy minden szürke folt 
mögött csoda lapul annak számára, aki jól lát, aki mer látni, aki 
tudja, mi a nézés és látás közti különbség, aki vállalja a kocká-
zatot, hogy kiderül saját magáról, közel sem olyan okos, 
ügyes, mint amilyennek szeretné látni magát? Mikor történt 
meg utoljára, hogy teljes lelkünkkel, szellemünk minden segít-
ségével bele akartuk magunkat vetni a létezésbe, vállalni a 
kihívásokat, az akadályokat, az elkerülhetetlen sérüléseket – a 
magunk módján, szlogenek, közhelyek, reklámok, ideálok nél-
kül? Mikor néztél úgy a melletted levő emberre, hogy közben 
nem a fizetésére, nem a karrierjére, nem az inge márkájára, 
nem az okleveleire, nem a kórlapjára gondoltál, hanem őt lát-
tad. A valóban egyszeri, egyedi, utánozhatatlan és megismé-
telhetetlen csodát, a teremtényt, akiben Isten arca tükröződik, 
a rárakódott smink, szmog, szomorúság, önmagába roskadt-
ság, káröröm, harag, de jókedv, siker, segítőkészség stb. réte-
gei alatt életét hurcoló felebarátot. Aki nem reklámszöveg. Akit 
sose fog tudni semmiféle emberi vegykonyha újra előállítani, 
bármennyire is közeli valóságnak tűnjön bármiféle klónozási 
technika. Aki a te tükröd is, s aki benned szintén megnézheti, 
sőt meg is moshatja arcát. Ne adj’ Isten: megújulhat, felfrissül-
het benned. Vagy te benne. Anélkül, hogy a bevásárló köz-
pontba rohantatok volna.          

(dr. Andorkó Júlia Eszter, kiadványszerkesztő) 
 

Ábrándozás 
 

Elábrándozunk, hogy a "mai világunk" lehetne-e így… 
amikor odafigyelnénk a szomszédra, hogy ha valami nehézsé-
ge van, akkor segítsünk neki... amikor úgy élünk, hogy az má-
soknak ne okozzon bosszúságot...amikor megértjük, hogy 
vannak magasabb rendű értékek, mint a gazdagság, a pénz, a 
hatalom... amikor a barátság, a közösség, az összetartás 
mindennek fölé emelkedik. S amikor a saját eszközeinkkel 
meg tudjuk mutatni: vagyunk, együtt vagyunk, számítunk és 
számíthatunk egymásra. Mintha az egész város, az egész 
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ország közösségek közössége lenne... (Solymosi Balázs, 
Magyar Cserkészszövetség vezetője) 

 

Morfondírozás 
 
 Vajon egy közösség értékeit a tagok összességének 
értéke adja-e? Csak az válik-e a teljes közösség értékévé, 
amit a közösséget alkotó egyének értéknek tartanak, pl. egy-
más, a fiatalok vagy az idősek tiszteletét? És ki dönti el, hogy 
egy tehetség, mint pl. a versenyszerű vízilabdázás, érték-e? A 
versenyeken elért eredménye? A család rajongása a lelátókon 
a berúgott gólok után? Vagy a nyert meccsek utáni közös csa-
ládi ebéd? És akinek nem ilyen támogató a családja? Akinek 
azt mondják, hogy abban az időben inkább tanuljon, hogy 
egyetemre tudjon menni, és szerezzen tisztes megélhetést? 
Vagy nem engedheti meg magának a szülő, hogy az edzések-
re és meccsekre elkísérje autóval minden egyes alkalommal? 
Vagy aki inkább a barátaival tölti el azt az időt? Ki dönti el, 
hogy melyik az érték? A szülő vagy az egészséges serdülőkor 
után az egyén maga? 
 Meglátásom szerint nem tekinthető értéknek egy közös-
ség szempontjából az, amit minden egyes tagja el nem fogad 
annak. Persze vannak olyan értékek, amelyeket kevesen te-
kintenek annak, míg mások többeket. De bízhatunk-e ilyen 
vakon egy közösség értékítéletében, vagy előfordulhat, hogy 
az egyének mind olyan tevékenységet tartanak értéknek, 
amelynek kézzel fogható haszna nincs (pl. délutáni alvás). 
Szabad-e egységes értékmérőt alkalmazni, és azt a közösség 
tagjaira nézve kötelezőnek tekinteni, illetve ha nem tartja be, 
szankciókkal fenyegetni? Képes-e az ember önmaga megítél-
ni értékeit és saját hatáskörben vigyázni rá, vagy szükség van 
egy felsőbb hatalomra, amelyik azt betartatja. De ki dönti el, 
hogy ki képes a felsőbb értéket képviselni, és mi történik, ha 
azt nem fogadják el az egyének? Nehéz kérdések, a demokrá-
cia alapjait feszegetik, és nincs is rá jobb válasz, mint az, hogy 
„nincs a demokráciánál jobb rendszer”. 
 Lehet-e mégis arra ösztönözni az unitárius közösséget, 
hogy hitelveit mindannyian elfogadják, és kiálljanak mellette. 
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Az eredendő bűn képtelensége, a hit- és lelkiismereti szabad-
ság Istentől való ajándéka, a súlyos dogmák hiánya, valamint 
a bűn- és bűnbocsánat kérdésének előtérből való elmozdítása 
vajon mindannyiunk értékrendjében azonos helyen szerepel?  
 Képesek vagyunk-e ezekért iskolai, munkahelyi és csa-
ládi közösségekben kiállni? Ismerjük-e azok mai, 21. századi 
pontos jelentését? Egyáltalán van-e róla véleményünk? Jó 
lenne ezeknek hangot adni…       (Jakab Júlia, közgazdász) 
 

Szárnyalás 
 

    A legjobban úgy lehet elterelni a figyelmet a privát ba-
jokról, ha egy önmagadon túlmutató, nálad ezerszer fonto-
sabb, érdemesebb és valószínűleg értékesebb dologba fekte-
ted azt az energiát. Igen, a fájdalom rossz. A tehetetlenség 
még rosszabb. Sok-sok negatív érzés halmozódik fel, ami már 
önmagában is csak rontja az állapotot, akadálya a gyógyulás-
nak, ráadásul falakat kreál az elmének, iszapos pocsolyába 
nyomja a lelket. Ezért kell valami, amiből erőt lehet meríteni, 
valami, ami nem rólam és értem szól, valami amitől úgy érez-
hetem, egy jó dolog részese vagyok. 
    Szóval, készülnek a szeretetnégyzetek és jól esik na-
gyon az érzés, hogy teszek valamit azokért, akik igazán rászo-
rulnak a segítségre, a színes és vidám, meleg takarókra. 

 (Kovács Andrea, kreatív életművész) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1449248715106319&set=a.645985085432690.1073741831.100000636133622&type=3
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Útnak indulás 

 

    Manapság mindent túlértékelünk. Az anyagi jólétet, a 
munkahelyet, a kapcsolatrendszereinket, jelentőségünket a 
társadalomban. Azonban átsiklunk mindazok felett, ami igazán 
értékes lenne. Mert mindaz, ami mindannyiunkat emberré 
tesz, egyedivé és megismételhetetlenné, megszűnt létezni. 
Beálltunk a fogyasztók véget nem érő soraiba, és nem arra 
törekszünk, hogy megmutassuk különbözőségeinkben rejlő 
értékeinket, többletünket, hanem arra, hogy egyformák le-
gyünk. Hiszen a világunk akkor értékel, ha ugyanazokat a ru-
hadarabokat hordjuk, ugyanazokat az elveket valljuk, ugyan-
azokat a sorozatokat nézzük, ha a küllemre adunk, ha hasonlí-
tani akarunk egymásra. Felszínességre és nem a mélységek 
felkutatására, kiemelésére törekszünk. 
    „Y” generációs fiatalként keresem és kutatom a lét ér-
telmét. Küzdök azzal, hogy megtaláljam feladatomat, küldeté-
semet, s bármennyire is tudatosan akarok egyéniség lenni, 
folyamatosan bekebelez a világ, és az általa felállított elvárás 
rendszer. Kapunyitási pániktól vezérelve keresem én magam 
is a helyet, ahol megállhatok, ahol elmondhatom, küzdelme-
sen, Karinthy Frigyes szavaival: „Egy szószéket a sok közül 
kibérelek, engedjetek fel a lépcsőjére kérlek”. S hogy mit mon-
dok majd? Ami bensőm mélyéből jön. Lehet, hogy lesznek 
közötte közhelyek, mint az, hogy az „élet szép!” Vagy az, hogy 
„mindennek megszabott ideje van.” De minden mi lényeg, az 
nem a mondatokban jut a nyilvánosságra. A hozzáállásban, a 
cselekedetek őszinteségében, a tekintet tisztaságában, a mo-
soly valóságosságában.  
 Számomra érték az idő, melyet együtt töltök szeretteim-
mel. Érték az őszinteség, mely mögött nem húzódik semmi-
lyen háttérszándék. Fontos, hogy lelkiismeretem tiszta legyen, 
hogy minden tőlem telhetőt megtegyek a segítségnyújtásban, 
a feladatok teljesítésében. Fontos, hogy a körülöttem levők 
belém fektetett bizalma megmaradjon. Értéknek tartom a lélek 
tisztaságát, a személyiség eredetiségét. Kincs a szívben levő 
szeretet megnyilatkozása. A szabadság megélése. Az embe-
rek elfogadása és segítése. Érték a tisztán csengő nevetés, 
vagy az érzelmektől túlfűtött lélek őszinte megnyilatkozása.    
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A tekintet mosolya, az arccsonton legördülő könnycsepp. Ér-
ték az erővel telített nő, kinek szüksége van a férfiak gyengéd 
szavaira és érintésére. Érték a gondolat, a szó, mely jó szán-
dékkal indul útnak. Érték a barát, aki ott van, még ha nincs is 
ott, s tudod, hogy bármi történjen, a szakadék széléről is visz-
szacsalogat. Érték a kapcsolat, mely sallangoktól mentes, 
nem kényszerből születik, hanem azért, mert egyszerűen jó. 
Érték a világ, melynek javításán kell dolgozni, s mely minden 
új nappal valami szépnek, igaznak és reménnyel telítettnek ad 
otthont. Kincs a szív, melyben a jóra törekvés lakozik, a hit, 
melynek lángja elemészti a szögesdrótok látványát, a fegyve-
rek ropogását. Kincs az Isten, aki jelen van az életemben. 
    Gazdag vagyok, s ezt a gazdagságot nem a bankszám-
lámon látom, hanem akkor, amikor tükörbe nézek. Mégis miért 
küzdök a világgal? Miért keresem önmagam? Mert 
mindannyiunknak meg kell találnia a helyét! Csalódok-e? Igen, 
megannyiszor! Fel akarom-e adni? Néhanapján. Aztán eszem-
be jut a megannyi érték / értékem, és elnapolom a feladást. 
Tudom, hogy feladatom van! S ha az csak annyi, hogy a lélek 
egyszerűségével, személyiségem egyediségét elfogadva hite-
les emberi képet mutatok a társadalomnak, akkor azt hiszem, 
elértem a célom! Én ezért vagyok, a Vagyok gyermeke! 

 (Szabó Csengele, lelkész) 
 

Megérkezés 
 

   Mi az érték? – Teszem fel a kérdést magamnak és anélkül, 
hogy fellapoznám az értelmező szótárt. Megpróbálom össze-
foglalni a saját szavaimmal, mit jelent számomra az érték. A 
legáltalánosabban fogalmazva, az érték az a jelentőség, ame-
lyet egy tárgynak vagy jelenségnek tulajdonítunk. Ez arra en-
ged következtetni, hogy az érték kifejezi az egyénnek a tárgy-
hoz vagy jelenséghez való pozitív viszonyulását, másrészt 
kifejezi az érték fogalmának a személyfüggőségét, a szubjek-
tív megközelítést. Ahogy nincs a világon két egyforma ember, 
úgy nincs két egyforma értékítélet sem. Átfedések vannak 
ugyan az egyének értékítélete között, mégis ha mélyebben 
érdeklődünk az egyes közösségek tagjainak az értékrendjéről, 
bizonyára találunk eltéréseket tartalmilag és rangsorolásban. 
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    Értékeinket sokféleképpen csoportosíthatjuk, sokféle 
kritérium szerint, így például megkülönböztetünk egyéni és 
közösségi értékeket, anyagi (tárgyi), szellemi, lelki, társadalmi, 
kulturális értékeket, időleges és időt álló értékeket, korhoz, 
élethelyzetekhez kötődő értékeket, génjeink által örökölt vagy 
tanulással, kemény munkával megszerzett értékeket. Értéke-
ink összessége meghatározza személyiségünket, önértékelé-
sünket, viszonyulásunkat az élet problémáihoz. Hitünk szerint 
Isten előtt minden teremtménye értékes. A teremtő különböző 
adottságokkal, talentumokkal ruházott fel és a mi feladatunk, 
hogy ne ássuk el azokat, hanem kamatoztassuk, gyarapítsuk 
értékeinket magunk és mások hasznára. 
    Értékeink változnak életkorunkkal. Mikor fiatalok va-
gyunk, természetesnek tartjuk értékeinket. Sokszor csak akkor 
döbbenünk rá, mikor már elveszítettük. A gyermeknek termé-
szetes, hogy szerető otthona, családja van. A fiatalnak termé-
szetes, hogy az élet sok lehetőséget kínál neki. A középkorú 
felméri képességeit, inkább vágyik a biztonságra, fontosabb 
számára a család. Ötvenen túl azért küzd, hogy bírja a munkát 
és elérje a várt nyugdíjas kort. Azután rájön, hogy légüres tér-
ben találja magát. Fel kell mérnie maradék értékeit, át kell 
gondolnia azokat és ki kell alakítania további életvitelét. Érde-
mes elgondolkodni és tudatosítani a magunk számára, melyek 
azok az értékek, amelyek életünknek ebben a szakaszában 
fontosak számunkra és hogyan őrizhetjük meg azokat, milyen 
erőforrásokból meríthetünk a mindennapok megéléséhez, 
hogy önértékelésünket, emberi méltóságunkat, lelki békénket 
megőrizzük. 
    Ez utóbbi korosztály tagjaként elgondolkodtam, melyek 
az én értékeim, amelyekhez ragaszkodom, amelyek fontosak 
számomra. Három fogalmat szeretnék kiemelni, ezek: az 
EGÉSZSÉG, a HIT és a BÖLCSESSÉG. 
    A legfontosabb számomra EGÉSZSÉGEM, erőnlétem 
megőrzése. Gondolok itt a testi, lelki, szellemi és szociális 
egészségre. Ép testben ép lélek – tartja a régi mondás. A testi 
betegség kihat lelki világunkra, szellemi teljesítő képessége-
inkre, mások segítségére szorulunk, amit senki sem szeretne. 
Nagyon fontos, hogy idős korban is ápoljuk emberi és társa-



14 

 
dalmi kapcsolatainkat, találjuk meg azokat a csoportokat, tár-
saságokat, akikkel közös értékeink vannak, ahova szívesen 
eljárunk, rendszeresen találkozunk, egymással tapasztalato-
kat, információkat cserélhetünk. 
    A második fontos fogalom számomra a HIT. Itt nem 
csak az isteni gondviselésbe vetett hitre szeretnék utalni. A hit 
a remélt dolgok valósága. A hit, remény és szeretet együtt 
járnak. Hiszek abban, hogy nem véletlenül születtem ide, hogy 
hivatásom, feladataim vannak még ebben a korban is. Hi-
szem, hogy még van, akinek fontos vagyok, ahol számítanak 
rám.  Hiszem, hogy a bajok elmúlnak, hogy a kezelés, a 
gyógyszer, amit kaptam hatni fog. Hiszem, hogy van miért 
minden nap felkelni, elindulni, észrevenni és rácsodálkozni az 
élet apró örömeire, a természet megújulására. Márai Sándor 
szavaival: „Nézz utána, hogy minden napból, a legközönsége-
sebb sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! 
Az élet gazdagabb, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a 
hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, tehát az ünnep-
pel.” 
    A harmadik fontos fogalom számomra a BÖLCSES-
SÉG. Szükségem van bölcsességre, hogy el tudjam viselni a 
korral járó veszteségeket, saját képességeim csökkenését. Ne 
bosszankodjam a feledékenységem miatt, ne mondjam mind-
egyre „bezzeg a mi időnkben másképp volt”. Ne kifogásoljam 
minduntalan a fiatalokat, ne legyek kicsinyes, ne untassam 
környezetemet állandó panaszaimmal, ne legyek másnak ter-
hére, de tudjak örvendeni annak, ami van, tudjak megszaba-
dulni a felesleges kacatjaimtól, tudjak megbocsátani azoknak, 
akik megbántottak, bölcsen tudjak így imádkozni: Uram, adj 
bátorságot, hogy merjek változtatni formákon, szokásokon, 
ahol arra szükség van! Uram, adj alázatot, hogy ne akarjak 
változtatni az örök értékeken! És mindenek előtt adj bölcses-
séget, hogy meg tudjam különböztetni, mi az örök érték, és mi 
az, ami megváltoztatható.  

(Asztalos Klára, UNOSZ titkár) 
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Első téma: Genetikai alapú értékközösségek: Család, 
emberiség 
 
    Ez évi önképzőköri témáink, közösségi és kultúrértékek, 
szervesen kapcsolódnak az előző két évben tárgyaltakhoz. 
2014-ben elkezdtük keresni, evangéliumi minták és személyes 
tapasztalataink alapján, a saját magunkban ápolandó, időtálló 
női értékeket, amelyek természetesen gyakran egybeesnek az 
általános emberi értékekkel, de akadnak közöttük nő specifi-
kusak is, pl. Ne akarj férfinak látszani!, Kérj segítséget a ház-
tartási munkához!, Őrizd és tápláld magadban az anyai ér-
zést!, Rendelkezz szabadon és felelősségteljesen a saját tes-
teddel!, Legyen saját életed is! 
    Volt közöttük egy olyan is, hogy: Teremts meleg otthont, 
ahol mindenki jól érzi magát! Ebben az önmagunkhoz intézett 
tanácsban elismerjük, hogy nagy szerepünk, sőt elhivatottsá-
gunk, volt, van és lesz az egészséges családi közösség és 
légkör kialakításában. Magunk körül, ebben az ún. fejlett világ-
ban, azonban egyre gyakrabban és hangosabban mondogat-
ják, verik félre a harangot a médiák valamint a szociológusok, 
pszichológusok, politikusok és mindenféle szakértők, amiatt 
hogy úgymond bajban, mi több válságban van a társadalom 
alapsejtje, a család, és hogy ebben mi, nők, komoly felelőssé-
get viselünk. És ha nem teszünk valamit ellene, mármint mi, 
nők, vagyis ha nem szülünk és nevelünk elég gyereket, nem 
őrizzük hűségesen a házi tűzhelyet, nem teremtünk nyugodt 
hátteret férjeinknek, nem adjuk fel önmegvalósítási álmainkat, 
akkor rámegy az egész mai modern keresztény és liberális 
jóléti rendszer, benne Európa és Magyarország, és mint haj-
danán a Nyugat-Római Birodalom bukása után, újra elözönle-
nek minket a más kultúrájú barbárok (jelenleg migránsoknak, 
illegális bevándorlóknak hívjuk őket), akik szemmel láthatóan 
életképesebbek és elkötelezettebbek a családi értékek iránt 
mint mi magunk.  
 Közben talán hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a 
világ folyamatosan változik, és hogy ezeknek a hajdani barbá-
roknak lennénk mi magunk is az időközben civilizálódott le-
származottjai. 
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Perczelné Kozma Flóra biológiai családja 

PERCZEL Ferenc (* 1856. XI. 5., Bonyhád - † 1914. I. 21., Budapest) 

KOZMA Flóra (*1864. VI. 22., Baracska - † 1925. XII. 31., Baracska) 

PERCZEL Judit (*1888.VIII.9.,Baracska - †1919.IV.15.,Tátraszéplak) 

PERCZEL Mária (*1887.V.12., Budapest - † 1945. VII. 9., Baracska) 

PERCZEL Olga (*1891. IV. 22.,Budapest - † 1964. XI.17., Baracska) 

PERCZEL  Flóra (*1885.VIII.19.,Budapest - † 1945.VI. 5., Baracska) 

 
    Már a Kozma és Perczel családi sírkert feliratainak bön-
gészése is sokat elárul az ott nyugvókról.  Érdekes, hogy Flóra 
az anyai nagyszülők, Domokos Imre táblabíró és Szűts Eszter, 
szerény sírja mellé állíttatta fel férjének impozáns síremlékét, 
nem pedig a szülei pompázatos sírjának a szomszédságában.  

 

Körkérdések: 
Hogy látják ezt a folyamatot a jelenlévők? 

Ki-ki elmondhatja röviden a saját családtörténetét, 

esetleg fényképekkel illusztrálva. Közben állást fog-

lalhat a fent vázolt, nemünket különösképpen érintő 

szemrehányásokkal és elvárásokkal kapcsolatosan. 

http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=8263
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=8264
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=8232
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=8266
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=8267
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 Az is leolvasható a sírfeliratokról, hogy a nagyszülők 
között 11 év korkülönbség volt, a szülők között pedig 7 év, és 
hogy mindkét esetben hosszú házasság után, viszonylag idős 
korban született meg egyetlen gyermekük, itt Judith, ott Flóra. 
Flóránk nem ismerhette meg nagyapját, aki két évvel szülei 
esküvője után hunyt el, nagyanyja társaságát is csak 5 éves 
koráig élvezhette. Az apai nagyszülők távol éltek tőlük. Egyke-
ként elég magányos élete lehetett a vidéki birtokon, ahol legin-
kább a könyvek jelenthették számára a társaságot. Részben 
ez magyarázza komoly természetét, az üres társasági élet-
től,”jour” világtól való idegenkedését és azt az óriási műveltsé-
get, amit 20 éves korára megszerzett. A Biblia mellett legin-
kább filozófusokat olvasott, és bizonyára írogatott is. Így nem 
csoda, hogy később mesterien tudott értekezni szinte minden 
témáról, amihez nyúlt. 

   A szülei közül apjához vonzó-
dott inkább, akihez külsőleg is 
igen hasonlított. Későbbi írásai-
ban megemlíti, hogy apja, a volt 
huszártiszt, bujdosó majd sikeres 
lótenyésztő, miniszteri tanácsos, 
a francia becsületrend és a ma-
gyar Szent István Rend tulajdono-
sa, időnként magával vitte őt a 
fővárosba, ahol sokat beszélgetett 
vele. Pl. a Margitszigeten sétálva 
gyakran észrevették az idős 
Arany Jánost, aki egy padon ülve 
írogatta Őszikéit. Apja mindig 
nagy tisztelettel, kalapját levéve 

üdvözölte a költőt, aki öreg lévén és alig látván, rá sem pillan-
tott. Egyszer megkérdezte tőle, miért köszön rendszeresen 
olyan valakinek, aki láthatólag rá sem hederít. Mire az apja azt 
válaszolta, hogy aki annyit adott magából a nemzetnek mint 
Arany, az előtt meg kell hajolni, akár reagál rá, akár nem. Ezt 
a tanítást, és bizonyára egyéb mást is, Flóra soha nem felej-
tette el. Anyjáról, nagyszüleiről nem ejtett szót írásaiban. Való-
színűleg férjét, Perczel Ferencet, is azért választotta társának, 
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mert apjához hasonló személyiség volt, „megtestesülése a 
lelkiismeretes kötelességtudásnak, aki egyedül elhívatásának 
és családjának élt.” (alelnöktársa búcsúszavai) 

    Talán az egykeség kínjainak ellensúlyozására szült 
gyors egymásutánban négy gyermeket, négy lányt, akik közül 
csak az elsővel, akit szintén Flórának neveztek, tudott igazán 
mély kapcsolatot kialakítani, bár mindegyik lányát a legna-
gyobb gondossággal és szeretettel nevelte. Ismerős a képlet 
számunkra is. Minden gyerek más, és a saját magukkal hozott 
génjeik függvényében fogadják be vagy utasítják el a szülői 
mintát. Néhány elejtett megjegyzéséből arra következtethe-
tünk, hogy a másik három lánya, Judit, Mária-Mártha és Olga, 
nem mindig tűnt hálásnak az anyai gondoskodásért. Tudjuk, 
hogy velük együtt és kimondottan az ő érdekükben csatlako-
zott, férje kíséretében, az általa legmaradandóbbnak tartott 
unitárius valláshoz, de lányai később visszatértek a református 
egyház kebelébe. Talán csak Flóra lánya tartotta a kapcsolatot 
a budapesti unitárius nőszövetséggel, amelyiknek a hagyaté-
kában megtaláltam verseit, néhány levelét és családi képeket. 
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Mindamellett keresztény hitüket végig megőrizték, és tisztes-
séges emberek maradtak. Juditon kívül, aki unokatestvérével, 
egy Perczel fiúval kötött házasságot, majd szülésben halt 
meg, a többiek nem mentek férjhez, de egymást maximálisan 
támogatták, és kevéske jövedelmükből rendületlenül jótékony-
kodtak. Az unokázás örömeit viszont nem tudták megadni 
anyjuknak. Kozma Flóra feltételezhetően titokban bánkódott 
amiatt, hogy lányai eltávolodtak tőle, és ez is okozhatta króni-
kus gyomorpanaszait. 

    A legkisebb lány, Olga, ránk maradt végrendeletéből az 
derül ki, hogy két nővére, Mártha-Mária és Flóra halála után 
(mindketten 1945 tavaszán haltak meg szívgyengeségben a 
sok háborús nélkülözés következtében), neki az volt a kifeje-
zett szándéka, és ezt Márthával is megbeszélte (Flórával nem, 
mert neki talán más elképzelései lettek volna), hogy kis csalá-
di birtokukon szeretetotthon létesüljön „szegény sorsú özve-
gyek és magára maradt hajléktalan idős nők részére” Domo-
kos Judith Otthon néven, mégpedig a Dunamelléki  Reformá-
tus Egyházkerület fennhatósága alatt. Számomra ez a döntés 
azt jelzi, egyrészt hogy anyjánál közelebb állt hozzá nagyma-
mája, másrészt pedig, hogy reformátusnak és nem unitárius-
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nak érezte magát. Az is kiolvasható a sorok közül, hogy apját, 
aki egykor zongorával és egyéb értékes tárgyakkal ajándékoz-
ta meg, jobban értékelte csupán lelki ajándékokkal kedveske-
dő anyjánál, akiről egyetlen szóval sem emlékezik meg vég-
rendeletében. Flóra anyuka, aki tökéletes altruistaként renge-
teget dolgozott másokért, idegenekért, valószínűleg keveseb-
bet foglalkozhatott a lányaival, mint amennyire ők azt igényel-
ték volna. És azok a nagymamánál találtak vigasztalást, vala-
mint az ő befolyása alá kerültek. Időnként lehetett olyan érzé-
se, hogy elveszítette a gyermekei ragaszkodását. 
 Flóra kapcsolata biológiai családjával tehát nem volt 
problémamentes, és tartogat számunkra tanulságokat. Egy-
ben csökkentheti a minden anyában bujkáló kétséget, 
lelkiismeretfurdalást, önvádat - az apukákat ez kevésbé foglal-
koztatja -,a tekintetben, hogy vajon azt adták-e gyermekeik-
nek, amire azoknak ténylegesen szükségük volt.   

(dr. Chehadé Judit, bölcsész) 
 
 

Az úgynevezett biológiai családot azok alkotják, akik-
nek szervezetében szülőről gyermekre, felmenőkről lemenők-
re öröklődő jellegzetes, tudományosan kimutatható gének, 
kromoszómák, tudományos szakkifejezéssel élve dezoxiribo-
nukleinsavak, közismertebb szóval DNS-ek  találhatók. 

Mik is azok a gének és kromoszómák? Testünket több 
millió sejt építi fel. A legtöbb sejtben egy teljes génkészlet ta-
lálható. Több ezer génünk van. A gének úgy működnek, mint 
egy használati utasításokból álló gyűjtemény, meghatározva a 
növekedésünket, valamint testünk működését. Felelősek szá-
mos jellegzetességünkért, mint pl. a szemszín, vércsoport 
vagy testmagasság. A gének fonalszerű struktúrákon, úgyne-
vezett kromoszómákon találhatók. Normálisan 46 kromoszó-
mánk van a legtöbb sejtünkben. Kromoszómáinkat a szüleink-
től örököljük, 23 kromoszómát az édesanyánktól, (XX) 23 -at 
az édesapánktól (XY), úgyhogy két 23 -as készletünk van, 23 
“pár” kromoszóma. Mivel a kromoszómák génekből épülnek 
fel, ezért a legtöbb génből két példányt örökölünk, egy pél-
dányt mindegyik szülőtől. Ez az oka annak, hogy gyakran ha-



21 

 
sonló jellegzetességeink vannak, mint a szüleinknek. A kromo-
szómákat, és így a géneket is, egy DNS - nek nevezett kémiai 
anyag alkotja. 

Mára a számítógépek segítségével elkészült több 
DNS térkép is az emberről, az emberi alfajokról és népcso-
portokról. Ebből az derül ki a magyarságról, hogy őseurópai 
nép, messze nyúló ázsiai gyökerekkel. A nyelvészeti, zenetu-
dományi vagy archeológiai kutatások eredményei nem esnek 
feltétlenül egybe. Genetikai kutatások alapján a mai ember 
őse mindössze 150 ezer évvel ezelőtt jelent meg Afrikában. 
Ezt az állítást cáfolja egy legújabb koponyalelet, melyet kb. 
300 ezer évesre datálnak.  

Mindnyájan tapasztalhattuk azonban, hogy bár szüle-
inktől mennyiségileg ugyanannyi kromoszómát örökölünk, 
mégsem hasonlítunk egymásra a testvéreinkkel úgy, mint 
egyik tojás a másikra. Sőt gyakran nem is hasonlítunk, sem 
külsőleg sem pedig belsőleg. Nyilván azért, mert nem ugyan-
azt a 46 kromoszómát örököljük, hanem azok különböző vari-
ánsait, keverékeit. A természet vagy Isten nem a klónozás 
technikáját használja mint egy sokszorosító, teljesen egyforma 
példányokat gyártó gép, hanem olyan művészettel keveri az 
örökítő anyagunkat, hogy nincsen két tökéletesen egyforma 
élőlény, de élettelen sem (Egyes tudósok főleg csillagászok, 
pl. Grandpierre Attila, szerint az egész világegyetem él, állan-
dó mozgásban van)  Minden egyed egyéni az összes többihez 
képest. De még két egyforma hópehely sincsen. Fel van adva 
a lecke a magát Istennek képzelő embernek, hogy teremtőjét 
letaszítsa a trónról. Ennek tudatában talán jobban megértjük, 
hogy a genetikailag rokon emberek között miért nem automati-
kus a családi, rokoni, testvéri érzés megléte. Ismerünk gyer-
mekeik iránt érzéketlen szülőket, szüleiktől elidegenedett gyer-
mekeket és egymással örök harcban vagy haragban álló test-
véreket. E tekintetben az Ótestamentum tele van negatív pél-
dákkal. Már Káin és Ábel, az első testvérpár esetében is, irigy-
ségből, féltékenységből az egyik a másiknak gyilkosa lesz. Az 
apák és fiak egymással versengenek nemtelen eszközökkel. 
Az anyáknak nemcsak kedvenc, hanem utált gyermekeik is 
vannak. (pl. Ábrahám fia Izsáknak a felesége Rebeka ikerfiai 
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közül a másodiknak világra jött szelíd Jákobot jobban szereti 
az elsőszülött vörös hajú és bőrű, vad Ézsaunál, és mindent 
megtesz, hogy kitúrja őt az atyai áldásból. 

Valójában a jó családi, rokoni kapcsolatokért is meg 
kell dolgozni, és az eredmény részben a mi befektetett mun-
kánktól függ. Ennek ellenére, az emberek ősidők óta jelentő-
séget, értéket tulajdonítanak magának a származásnak, le-
származásnak, ám ennek az okai koronként változnak. A szár-
mazás kutatásával foglalkozik a genealógia. Manapság a csa-
ládfa kutatás virágkorát éli. 

A Biblia ótestamentumi része tele van genealógiai 
táblázatokkal apai ágon, tehát patriarchális vonalon, végigve-
zetve. Mózes első könyvében részletesen le vannak írva az 
ősnemzetségek, Káinnak és az első emberpár Ádám és Éva 
harmadik fiának Séthnek a leszármazottjai, akik összeháza-
sodnak, minek következtében elárad a bűn a világban, majd 
az igaz, tökéletes ember, Noé, kiválasztása a kegyelemre. Az 
özönvíz elmúltával pedig Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és 
Jáfetnek nemzetségéből jönnek létre a nemzetek. Sém nem-
zetségéből származik Ábrám, (későbbi elnevezéssel Ábra-
hám, a népek atyja), akiben „megáldatnak a föld minden nem-
zetségei.” Az ő fiaitól, Hágár fia Iszmaeltől, és Sára fia Izsák-
tól, származik két nagy nép és vallás: az iszmaelita muszlim 
és az izraelita zsidó. Az Újtestamentum szintén tartalmaz 
nemzetségi táblázatokat. 

Dávid Ferenc értelmezésében Jézus, az új Ádám, 
elküldésével Isten lelkileg újra teremtette az embert, és lelki 
családjává tett mindenkit, aki őt tekinti Mesterének. („Ki az én 
anyám és kik az én testvéreim? Aki cselekszi az én mennyei 
Atyám akaratát.” )  

Körkérdések: Ismerünk-e hasonlóan ellenséges, 

de legalábbis nem baráti viszonyban álló testvére-

ket, rokonokat? Tapasztaltuk-e, hogy szülők nem 

ugyanúgy szeretik mindegyik gyermeküket? Érez-

tük-e időnként, hogy idegenek vagyunk a saját 

családunkban? Mi lehet ennek az oka? 
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Ez a Jézusnak tulajdonított mondat megtalálható 

mindhárom szinoptikus evangéliumban. Ettől kezdve követői 
számára a biológiai leszármazás másodlagossá válik a lelki 
rokonsághoz képest. 
 

Folyamatos növekedésben 
 

 Valamikor én is csodálkoztam, sőt zavart is, hogy bár-
milyen lelkigondozói helyzetben minden segítő szakember 
miért jut el mindig oda, hogy: "milyen volt a gyerekkora?", "mit 
hoz a családból?", "milyen a szüleivel való kapcsolata?". 
    A segítő munkában megtapasztaltam, hogy az elméleti 
tudást megerősíti a gyakorlati tapasztalat, hogy nem kerülhető 
ki mindaz, amit az ember otthonról magával hoz: az értékek 
magukért vannak és erősítik az egyént, hogy megtalálja magát 
és helyét a világban, a nehézségek és a meg nem emésztett 
problémák pedig olyanok, mint a súlyos kövek, amiket az em-
ber magával hordoz naponta a zsebében. Ranschburg Jenő a 
szülő-gyermek kapcsolatát sorsdöntő találkozásnak nevezi, 
amiről "bizonyítanunk kell, hogy akár sikeres volt ez a találko-
zás, akár sikertelen, az ember karakterisztikus vonásaiban 
egy életen keresztül cipeli magával ennek a találkozásnak a 
súlyát, jelentőségét." 
     Igen, az embert meghatározza, hogy milyen családból 
jön, milyen genetikával rendelkezik, milyen a gyerekkori ta-
pasztalata, a látott szülői magatartásminták, szüleivel való 
kapcsolata. Mindenkinek van mivel szembenéznie (kinek ke-
vesebb, kinek több), ehhez azonban tudatosság és bátorság 
kell. De mindkettő elengedhetetlen, ahhoz, hogy önmagunkra 
találjunk, és megértsük élethivatásunkat. Életünk értelmének 
tudata emel minket a folyamatos növekvést valló és Istennel 
összhangban élő unitárius ember szerepébe. 
    Eleinte én is óvatos voltam. De két évtizednyi aktív 
lelkigondozói munka után úgy gondolom, hogy időnként min-
denkinek számot kellene vetnie önmagával és életével 
(lehetőleg szakemberi segítéssel, mely nem a függőség kiala-
kításáról vagy divatjelenségről szól, de van, amikor nem va-
gyunk tudatában az értékeknek, amiket kaptunk, vagy nem 
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 ismerjük fel azokat a problémákat, amiknek elszenvedői va-
gyunk). 
    Mi a család, és melyek azok az értékek, amik meghatá-
rozzák a jól működő családot, és ízletes hamuban sült pogá-
csaként kísérnek minket vándorlásunkban? 
    A család a társadalom alappillére és a legfontosabb 
spontán támogató rendszer. Kapocsi Erzsébet szerint: 
"Alapvető és meghatározó közösség, melynek hatása - pozitív 
vagy negatív módon - egész életében elkíséri az embert. Ma-
ga a család is dinamikusan változó közösség. Akkor kezdődik 
el, amikor két ember összekapcsolja az életét. Igazi családdá 
akkor válik a kétszemélyes közösség, amikor megszületik a 
gyermek." A kisgyerek viszonylag problémamentesen sajátítja 
el a családjától kapott normákat, később pedig hatást gyako-
rolnak rá az óvoda, az iskola, a barátok, a tágabb környezet, 
nem mindig pozitív irányban. De ha a család erkölcsi nevelő 
hatása elég erős, megfelelő az összetartó ereje, akkor képes 
ezeket a negatívumokat kivédeni. Ha azonban a család össze-
tartó ereje laza, és nem fordítanak a gyermeknevelésre kellő 
figyelmet, a negatív hatások erősödnek fel. 
    A nevelésben fontos a szóbeliség, de szerintem még 
fontosabb (nagyobb hatású) a szülői példa (magatartás). Mert 
a gyermek érzi a szülő szavai és viselkedése közötti ellent-
mondásokat, és rájöhet arra, hogy olyan dolgokat követel tőle, 
aminek megvalósítására maga sem képes. Ez a szülői hiteles-
ség. A szülői modellhatás észrevétlenül érvényesül, a legerő-
sebb szocializáló erő, és meghatározza a gyermek fejlődését. 
Ehhez természetesen szükséges a szülő fizikai jelenléte és a 
vele való érzelmi kapcsolat. 
    A szülői modell  meghatározza a gyermek viselkedését, 
ez meglátszik a felnőttekkel és gyermekekkel való viszonyulá-
sában, alkalmazkodóképességében, probléma feldolgozásá-
ban, konfliktusok kezelésében, pszichoszexuális fejlődésben, 
és a nemi szerepek elsajátításában. 
    A családra vonatkozó mentálhigiénés szemléletű kuta-
tások a 60-as években kezdődtek el, amikor a családi élet lelki 
egészségét kezdték vizsgálni. G. Caplan kilenc funkciót emelt 
ki, ami a családtagok lelki egészsége szempontjából fontos: 
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1. A világra vonatkozó információk összegyűjtője és terjesztő-
je. 
A családtagok átadják egymásnak tapasztalataikat, ismeretei-
ket. Az információk rendezéséről és minősítéséről beszélünk. 
2. Visszajelentő- útmutató rendszer. 
A család olyan, mint egy gyakorló iskola, ahol a családtagok 
megtanulhatják, hogyan kezeljék a mások reakcióit, amit visel-
kedésük kivált. A családi légkör érzelmi biztonsága teszi lehe-
tővé a kritikák megfogalmazását és elfogadását. 
3. A világról kialakult kép, az életfilozófia forrása. 
A család a legfontosabb forrása azoknak az értékeknek, ami-
ket a tagjai észrevétlenül magukba szívnak. A szülők őszinte 
és hiteles megnyilvánulása, amit a gyerekek főleg a szülők 
magatartásából tapasztalnak meg, egy egységes életfilozófiát 
tanít, és ad át a gyermekeknek.   
4. A problémák megoldásában eligazít és közbenjár. 
A családban tanulja meg az ember, hogy kihez fordulhat segít-
ségért bizonyos problémákkal. 
5. Gyakorlati és konkrét segítség forrása. 
A segítés a családban kétirányú. A szülők részéről még idő-
sebb korban is jelentős lehet (unokák nevelése, anyagi segít-
ség). A már felnőtt gyerekek pedig besegíthetnek a háztartás-
ba, vagy testi-lelki támogatással viszonozzák a szülők segítsé-
gét. A család segítő funkciója a krízisek esetében a legjelentő-
sebb, mert a krízisben sérülékennyé vált embernek szüksége 
van az olyan segítségre, amit különösebb kérés nélkül kap. 
6. A pihenés és regenerálódás színtere. 
A család az a közösség, ahol az ember önmaga lehet. A csa-
lád biztonságot ad tagjainak, amiben nincs megmérettetés 
vagy teljesítményen alapuló szorongás, megengedett a lazítás 
és pihenés is. 
7. Referencia és kontrollcsoportként hat. 
A család tagjainak szükséges az érzés, hogy érdeklődnek 
irántuk, ismerik őket és véleményt nyilvánítanak adott helyzet-
ben. A családból jövő véleménynyilvánítás fontosabb, mint a 
kívülről jövők, így lesz a családnak kontroll szerepe is. 
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8. Az identitás forrása. 
Az énkép, önértékelés és identitás letisztultsága a családban 
kapja meg alapjait. 
9. Az érzelmi teherbírást fokozza. 
Ez a legfontosabb segítő értéke a családnak mentálhigiénés 
szempontból. Az érzelmi teherbírás attól függ, hogy az egyén 
életének kritikus időszakait hogy vészeli át: konstruktívan be-
építi a fejlődés irányába, vagy regresszíven további problémá-
kat okoz. 
A fentieket csak jól működő, harmonikus család képes biztosí-
tani. Az ilyen család jellemzői Komlósi Piroska szerint a követ-
kezők: 
-  közös nyelv és nyílt kommunikáció 
-  generációk közötti élő kapcsolat 
- egészséges interperszonális kapcsolatok (kölcsönösség, 
adok-kapok) 
-  felelősségérzet egymásért, a családi kontroll elfogadása 
-  egyetértés a család és a tágabb környezet közt 
    A fentiek alapján világos, hogy mennyire fontos a család 
feladata, az értékek és képességek, amit az ember ott megta-
nulhat és elsajátíthat. A család nemcsak a társadalom alapkö-
ve, de egy olyan biztonságot jelentő és szeretetet nyújtó kö-
zeg, ahol megtörténhet az egészséges személyiséggé alaku-
lás.  
   Ezért nagyon fontos a család jó működése, pozitív és 
szeretetteljes hangulata, rugalmassága és lelki egészsége, 
ahol az egyének jól érzik magukat, és később is számíthatnak 
ennek biztonságára és nyugalmára.  

(dr. Ferenczi Enikő, teológus, mentálhigiénikus)  
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Második téma: Társadalmi alapú értékközösségek az 
iskolában és a lakóhelyen 
 

Iskola 
    A gyermek kezdetben szülőanyjával fúzióban létező 

biológiai, majd, róla fokozatosan leváló, társadalmi lény. Szo-
cializációja, vagyis integrálása a többi embergyerek közé, 

előbb a családban, az iskolában, a lakóhelyen, később pedig, 
felnőttként, a munkahelyen zajlik 

    Kozma Flóra, Jézus példájára hivatkozva, inkább em-
bertársaira figyelő szociális munkásnak mint családorientált 

kotlóstyúknak tekintette önmagát, és lányaiban is igyekezett 
felébreszteni a szociális érzékenységet, mások iránti segítő-

készséget. Ő úgy gondolta, hogy ez valójában az anyák alap-
hivatásához  tartozik. Nem magukhoz láncolni minél tovább 

gyermekeiket, hanem fokozatosan átengedni őket a külvilág-
nak. 

Napjainkban a szülők, apák és anyák, egyre keveseb-
bet foglalkoznak  gyermekeikkel, és mindent az iskolára vagy 

az államra hárítanak. A gyermekek gyakorlatilag egymást ne-
velik, többnyire rosszul, és bandavezérek, szennymédiák, mú-

ló divatok hatása alá kerülnek, szembe fordulva szüleikkel és 
a felnőtt társadalommal.  Az úgynevezett modern, gazdasági-

lag fejlett piacgazdaságoknak ez az egyik nagy problémája. 

Körkérdések:  
Lehet-e, kell-e társadalmi beilleszkedésre, alkal-

mazkodásra, közösségi szemléletre nevelni a gyer-

mekeinket, vagy elég ha segítünk nekik tehetségük 

kibontakoztatásában, önbizalmuk növelésében ké-

sőbbi egyéni érvényesülésük céljából ? Ki hogyan 

emlékszik vissza az iskolájára, osztálytársaira? 
Kialakult-e egy szolidáris, összetartó osztályközös-

ség, ha igen, minek, kinek köszönhetően? 

Ha nem, milyen okból? Nemek szerint szeparált 

vagy koedukált képzés folyt-e? Melyik a jobb? 
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 Ferenc pápa szerint „a munka hiánya és a munkalehetőségek 

hiánya  miatt kénytelen az apa és az anya két munkát is vállal-
ni, s így a gyerekek egyedül nőnek fel, nincs lehetőségük az 

apjukkal és anyjukkal párbeszédben felnőni.”  

    Kozma Flóra Baracskán már járhatott felekezeti 

(református) elemi iskolába. 1848 és 1891 között ott a tanítók 
(kizárólag férfiak) egyben kántorok is voltak. Kéttanítós iskola 

volt, vezető tanítóját Oláh Sándornak hívták. Ő taníthatta Fló-
rát is, ha a lányokat beengedték az iskolába. Ha nem, akkor 

házi tanítója lehetett, vagy magániskolába járhatott. Az általá-
nos tankötelezettséget 1884-ben vezették be Magyarorszá-

gon, így Flóra gyermekei már bizonyosan nyilvános leányisko-
lába jártak Budapesten. Akkor már szakképzett tanítónők is 

oktathattak.  
 

Lakóhely 
 

    A lakóhelyhez kötődő értékközösségek szorosan kap-
csolódnak a nemzethez is. Az etnikailag nem feltétlenül homo-
gén nemzet tagjai általában egy tömbben laknak valamilyen 
földrajzi területen, egy nyelvet beszélnek, és egységes társa-
dalmat alkotnak..Mi, magyarok, például leginkább Magyaror-
szágon élünk, itt születtünk, itt lakunk, itt próbálunk boldogulni. 
Nemzetünk határai azonban történelmi okokból ennél tága-
sabbak, magukban foglalják a szomszéd országok néhány 
kisebb-nagyobb szeletét, valamint szórványban távolabbi vidé-
keken is megtalálhatók. 
    Első megközelítésben azt szeretnénk tisztázni, hogy 
lakóhelyünk milyen típusú: szülőhely, otthon vagy pedig 
haza, esetleg mind a három vagy egyik sem. Ettől függ ugyan-
is, hogy magán- vagy közösségi térben, optimális esetben 
egyszerre mindkettőben, szocializálódunk. Ettől függ, hogy 
elsősorban individuális vagy kollektív lényként határozzuk-e 
meg magunkat.  
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 A hazaszeretet pozitív érzés, Perczelné Kozma Flóra 
szerint a harmadik legszebb az Isten és az ember szeretete 
után, csak ne párosuljon más nemzetek, országok, hazák elle-
ni gyűlölettel (sovinizmus). Ő maga hazaszerető családba szü-
letett, apja, férje is a haza megmaradásáért küzdött háborús 
körülmények között, majd annak felvirágzásáért dolgozott bé-
kében. Ezen a szándékon mit sem változtatott a történelmi 
helyzet alakulása. Utolsó kéziratos jegyzetei, unitárius könyv-
tárunkban és levéltárunkban őrzött dokumentumok tanúsága 
szerint, történelmi témájúak. Megélte a nemzet felívelő és 
mélybe zuhanó időszakait: a Bach korszak végét, a Kiegye-
zést, a Monarchiát, az I. Világháborút, a Tanácsköztársaságot, 

Körkérdések: 
Kinek mi a legfontosabb a három fogalom közül? 

Kollektív (haza) vagy egyéni (szülőhely, otthon) 

térhez kötődik inkább? Kinek van együtt mind a 

három?  

Kötődünk-e egy nemzeti közösséghez, hazánk-

hoz, és milyen módon: genetikailag, nyelvileg, 
földrajzilag, történelmileg, kulturálisan, lelkileg?  

Konkrét vagy szellemi közösséghez kötődünk?  

Mivel magyarázzuk a honvágyat, miért érezzük 

magunkat biztonságban, otthonosan a saját 

megszokott környezetünkben?  
Milyen mértékben vállalunk felelősséget a családi 

otthonon túl? Lokálpatriotizmus?  

Mi a hasonlóság és különbözőség a férfiak és a 

nők otthonképe, szülőföldhöz való ragaszkodása, 

hazáról alkotott elképzelése közösségi és egyéni 

szinten?  
Milyen mértékben része ez a férfi és női identitás-

tudatnak?  

Mitől függ az, hogy ki a magyar: állampolgárság, 

etnikai hovatartozás, közös nyelv, közös múlt, 

születési hely? Aki felvállalja a magyarságát? 
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valamint a Horthy-korszakot. Minden időben dolgozni akart, és 
előre tekinteni. Muhi, Mohács, Világos, Trianon ellenére bízott 
a nemzet feltámadásában. Ebben alaptermészete, neveltetése 
és istenhite segítette.  
    Az unitáriusok templomaikban imádkoznak a nemzet 
jövőjéért, annak jelképeit szakrális terükben őrzik. Az emberi 
teljességre törekvő nők szellemiségét terjeszteni hívatott egy-
leti dalunkban mi is fohászkodunk nemzetünk virulásáért. 
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Nemzeti értékeinkről és kötelezettségeinkről 

 

 
Minden nemzeti ünnepnek kettős arca van: egy, mely 

a múltba néz és egy, mely előre tekint a jövendőre. Minden 
nemzeti ünnep egyszerre vég és kezdet. Egy lezajlott ese-
mény, egy, a mindennapok szürkeségéből, gondjából kiemel-
kedő kinyilatkoztatás, kivételes pillanat, és az ebből az emlé-
kezésből, szembenézésből merítkező új remény, új lendület… 

A magyar nemzet 1848-1849-es forradalma nemcsak 
a szabadságvágy és lelkesedés csodája, hanem, amint azt 
éppen Háromszék önvédelmi harca mutatja, az összefogás és 
a kitartó szervezőmunka eredménye is. A nemzeti és polgári 
szabadság ügye akkor töltötte be igazán a lelkeket és elmé-
ket, akkor vált valósággá, amikor közügyé lett…. Akkor, ami-
kor a belső ellentéteket felülírta egy szent cél és megszületett 
az összefogás, a közös akaratban gyökerező harc és munka, 
melyben mindenki megtalálta helyét, hangját, szerepét, és 
vállalta azt, akár élete árán is… 

Berde Mózsa, az 1848-14-849-es forradalom egyik 
politikai vezetőjeként, azt a csendes és egyáltalán nem látvá-
nyos szervezői munkát végezte el, mely elengedhetetlennek 
bizonyult Háromszék önvédelmének harcában. A Magyar Uni-
tárius Egyház jótevőjeként, pedig vagyonát az ifjúság nevelé-
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sére, a kolozsvári és keresztúri unitárius kollégium alapítására 
áldozta. Mert minden nemzedékben szükség van az ifjúság 
forradalmi lendületére, de szükség van a felnőtt józanságára, 
munkájára, áldozatára is. Szükség van a felejthetetlen monda-
tokra, hősies cselekedetekre, áldozatokra, de szintén szükség 
van a mindennapokban tudatosított kötelességek vállalására, 
a csendesen elvégzett munkára, a naponkénti, sokszor szür-
kének tekintett és észre sem vett áldozatokra. Mert ez is forra-
dalom. 

Ez ünnepi órában, amikor a lelkesedés, az öröm, a 
büszkeség tölti be szívünket, ha az örökségünket, jussunkat 
számba vesszük, vegyük számba tartozásainkat is. Első és 
legnagyobb tartozásunk a gyermekeinké, a második a nemze-
té, a harmadik az Istené. Tartozunk gyermekeinknek az őseink 
földjével, az anyanyelvünkkel, a szabadságunkkal, egy biztos 
jövendővel. Tartozunk a nemzetnek a jogaink érvényesítésé-
vel, a kötelességeink vállalásával, az összefogással minden 
olyan szent cél érdekében, mely közösségünk megmaradását 
és gyarapodását szolgálja. Tartozunk Istennek, hogy az ő 
gyermekeiként a hit, az igazság, a szabadság és a szeretet 
éltetőiként törekedjünk munkatársai lenni. És mindezek mel-
lett, tartozunk a világnak is, melynek elődeink 1848-1849-ben, 
de 1956-ban is megmutatták, a Példabeszédek írójának sza-
vaival, hogy : „az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal 
világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb 
lesz…” (Péld. 4,18) 

 
(Bálint Benczédi Ferenc, unitárius püspök,  
Sepsiszentgyörgyön, 2017. március 15-én  

elmondott ünnepi beszédéből) 
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Harmadik téma: Szellemi és lelki alapú értékközössé-
geink: barátság, testvériség 
 
 

    Eddig azokat a genetikai vagy társadalmi alapú közös-
ségeket vizsgáltuk, melyekbe véletlenszerűen, esetleg sors-
szerűen, de mindenképpen szándékainktól  függetlenül bele-
születtünk, belekerültünk, belesodródtunk. Melyekben kény-
szerűen szocializálódtunk, egymáshoz alkalmazkodó társadal-
mi lények lettünk, gyakran egyéni hajlamaink, egyéni meglátá-
saink elnyomásával, visszaszorításával. Azokat az értékeket, 
amelyeket örököltünk, átvettünk elődeinktől, kortársainktól. 
    Most azokról a lelki és szellemi alapú közösségi érté-
kekről fogunk beszélgetni, amelyeket szuverén módon mi ma-
gunk választunk, ápolunk vagy hozunk létre. Amelyeknek ke-
retei között, egymással kölcsönhatásban, leginkább kiteljesed-
het a személyiségünk mindnyájunk örömére és hasznára. Va-
lójában választott barátaink, azonos érdeklődésű embertársa-
ink, hasonló világlátású lelki rokonaink körében hozhatjuk ki 
magunkból a legtöbbet és a legjobbat.  
    József Attila írja Kész a leltár című versében: 
„születtem, elvegyültem és kiváltam”. Ez a három fázis - szüle-
tés, elvegyülés, kiválás - jelzi az emberek által bejárható teljes 
életutat. Ennek során a biológiai ösztönlényből előbb a kör-
nyezet által formált (szocializálódott) társadalmi lény, később 
pedig egy saját ízléssel, szokásokkal, életmóddal, világszem-
lélettel rendelkező, senki mással fel nem cserélhető, élete 
utolsó napjáig folyamatosan fejlődő, alakuló tudatos lény 
(személyiség) lesz. Ezt a három fejlődési fázist nem mindenki 
járja végig, némelyek megrekednek az első (ösztönlény) vagy 
a második (társadalmi lény) szinten. Pedig csak a harmadik 
szinten (tudatos lény) lesznek képesek viszonylag tartós har-
móniában létezni önmagukkal és másokkal. Magukkal hozott 
egyéni képességeiket is csak itt bontakoztathatják ki, és itt 
tudnak építő módon együttműködni társaikkal. Hiszen az érett 
személyiség nem elégszik meg önmagával, szabadon keresi 
vagy létrehozza azokat a közösségeket, amelyek legközelebb 
állnak hozzá, ahol elfogadják, befogadják, értékelik őt, segítik 
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 és nem akadályozzák abban, hogy még jobbá, még értéke-
sebbé váljon, és hasznára legyen közösségének. Ezekből a 
csoportokból áll össze baráti köre, szakmai társasága, lelki 
rokonsága. Pszichológusok hangsúlyozzák, hogy érdemes 
minél több ilyen közösséghez csatlakozni nem csak formálisan 
hanem aktív, elkötelezett módon. Persze csak annyihoz,    
amennyit győzünk idővel és energiával. Itt sem a mennyiség, 
hanem a minőség a fontos, hiszen Berzsenyivel együtt vall-
juk : „nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda 
dolgokat”. Ezek a közösségek annál értékesebbek, minél több 
értéket adunk hozzájuk saját magunkból. 
 

Barátság 

 
 

Körkérdések:  
Milyen fontosságot tulajdonítotok a barátságnak? 

Gondolkodtatok-e már azon, hogyan kerültetek 
barátságba valakivel? Kiket tudunk elfogadni és 

befogadni, kiket utasítunk el? 

Hogyan barátkozunk? 

Fokozatosan vagy azonnali szimpátia alapján? 

Van-e örök barátság, csalódhatunk-e barátaink-

ban, és milyen módon? 
Lehet-e egyszerre több barátunk, baráti közössé-

günk? A mi barátaink vajon szükségszerűen egy-

más barátai is? 

Mi a különbség a férfi és női barátságok között? 

Elképzelhető-e igazi, tartós, mély barátság férfiak 
és nők között? Szerelemből lehet-e barátság és 

fordítva? 

Szülők, gyermekek, testvérek barátsága sem auto-

matikus és magától értendő.  

Barátságtípusok: lelki, szellemi, szívbéli (kebel), 

konkrét, virtuális (a neten). 
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Kozma Flóra barátai: 
 A gyermekkoriakat és a fiatalkoriakat nem ismerjük. 
Férjével és legidősebb Flóra lányával barátok is voltak. Áttéré-
se után a gyülekezetben épített ki baráti-munkatársi kapcsola-
tokat. Véleményt alkotott a közösség számára hasznos egyé-
nekről, akik tehetségüket, képességüket annak szolgálatába 
állították. Haszontalanoknak (de nem kiközösítendőknek) te-
kintette az elvonuló, semmibe be nem kapcsolódókat, valamint 
a csak külsőségekben megnyilvánuló, folyamatosan nyüzsgő  
szószátyárokat.   
 Vajon Jézusnak voltak-e személyes barátai vagy csak 
tanítványai, tisztelői, csodálói és ellenségei? Egyedül a János 
szerinti evangélium tesz említést egy bizonyos (tetsz)halálából 
feltámasztott Lázárról (Márta és Mária testvére Betániában), 
aki nagyon közel állhatott hozzá. Mint minden kiválasztott, bel-
sőleg bizonyára magányos maradt. Szokványos értelemben 
nem voltak barátai, ugyanakkor senkit sem tekintett ellenségé-
nek. Valójában legfőbb atyai barátjával, Istennel, élt folyama-
tos lélekközösségben.  

 

Az igaz barátság 
 

    Vannak, akik számára az anyagi javak jelentik az értéket, 
másoknak az emberi kapcsolatok. A gazdag ember féltve őrzi 
kincseit, akár széfben, többszörösen kulcsra zárt helyiségek-
ben, magas kerítéssel körülvett börtönszerű palotájában. Min-

dig retteg, hogy ne 
lopják meg, ne tudja 
meg senki, mekkora 
az ő vagyona. Jár-kel 
a nagyvilágban, költi a 
pénzét, örül a vagyon-
nak. Hozzá hasonló 
emberek veszik körül, 
akiknek csak a vagyon 
számit, semmi más. 

       Az az ember, 
akinek a legdrágább 
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kincse a gyermeke, szeretettel neveli, óvja, védi. Mindent, 
amire vágyik, megveszi, a legfinomabb falatokat főzi neki, 
szép ruhákba öltözteti, olykor lemondva a saját szükségle-
teiről. Telnek-múlnak az évek, és megtörténik, hogy ez a 
befektetett szeretet, gondoskodás nem térül meg, viszont 
boldog az a szülő, aki visszakapja mindazt, amit adott. 
 Olyan ember is van, aki számára a legdrágább kincs 
az egészség, ami velünk születik – értékelni csak akkor 
tudjuk, mikor már nincs. Ez egy olyan érték, amit pénzért 
nem lehet megvásárolni. 
 A tudás is egy olyan kincs, amit tudunk gyarapítani, 
viszont, ez a hatalom akkor lesz igazán érték, ha tovább 
adjuk, csak akkor válik igazi hatalommá. 
  Számomra a legnagyobb érték az igaz barátság, és 
az emberi kapcsolatok. Ki a jó barát? Az, aki a mosolyod 
mögött is meglátja a fájdalmadat, érzi, mikor fáj valami, ke-
zet nyújt, amikor bajban vagy, és veled búsul. Nem azért 
segít, hogy kapjon tőled valamit, hanem azért, mert a 
jóbarátod.  
 Van egy nagyon érté-
kes kincsed, amit ha szét-
osztasz, többet kapsz vissza, 
soha nem fogy el, csak gya-
rapodik. Ez az örömszerzés 
öröme. Boldogan állítom, 
hogy nekem van egy ilyen 
kincsem. Apró-cseprő dolgo-
kat szoktam alkotni. Van 
olyan alapanyagom, amit 
ismerősöktől, barátoktól kap-
tam, ezek nekem kincsek, 
értékek, mert ebből szület-
nek a legszebb alkotások. 
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  Megajándékozom baráta-
imat, ismerőseimet ezekkel az 
alkotásokkal, és visszakapok 
örömöt, boldogságot, ragyo-
gást. Szavakkal nem is lehet 
leírni. 
  

 Felmerült bennem egy 
kérdés: Vajon melyik ember 
cserélné el a legdrágább kin-
csét a másik emberével, feltéve, 
ha nem azonosak. Szerintem 
egyik sem. 

 (Soós Judit, idősgondozó) 
 
 

Testvériség 
 

    Felső és belső logika szerint össze vagyunk kapcsol-
va mi emberek, szerintem nem egy félelmetes háló-mátrix 
rendszerben, hanem egy kölcsönös bizalomra épülő  lineáris, 
nyitott és végtelen szeretetláncban, kapcsolati rendszerben, 
ahol minden  egyes láncszemnek jelentősége van. Jelképe a 
kézfogás. 
   A hívő nemzetek közösségét, testvériségét hirdeti a 
47. zsoltár. A hívők seregét, lelki országának lakosait, építőit 
maga Isten vezeti tiszta fényben. Eltűnnek az emberek közötti 
nemi, vagyoni, etnikai, generációs stb. különbségek. Hittest-
vérként mindenki egyenlő, egyenrangú Isten gyermeke.  
    Az a véleményem, és az Írásokból is az olvasható ki, 
hogy a jelképesen Isten képére teremtett emberiség élhető 
jövőjének a kulcsa a szolidáris testvériség eszméjének a meg-
valósításában rejlik a lehető legtöbb szinten, kis és nagykö-
zösségekben egyaránt. Egyházközségünk névadója, Bartók 
Béla, is e mellett tett hitet. E tekintetben a válaszvonal nem a 
hívők és a nem hívők között húzódik, hanem a léleképítők és 
a lélekrombolók között. Ezeken belül is csak a szándékos lé-
lekrombolók jelentenek igazi veszélyt, akik szerintem kisebb-
ségben vannak és lesznek. Nem ellenséget, hanem ellenfelet 
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kell bennük látni, és toleránsan viszonyulni hozzájuk, hiszen 
Weöres Sándor szavaival: „Jó a rossznak tanítója, rossz a 
jónak támasztója.” Ennek a jelképes birkózásnak az eredmé-
nyeképpen halad előre a világ végső isteni célja felé. 
 

Történelmi távlatban 
 

    Az eső áztatta csatamező halottja Mohácson II. Lajos 
és Tomori Pál, de a harmadik vezér, Szapolyai János, aki nem 
ment el negyven ezres hadseregével, életben maradt. Elma-
rasztalt, majdnem kiátkozott ember lett ezért, nem kevésbé 
Dózsa György paraszt felkelőinek leveréséért. 
    A királlyá is koronázott I. Jánost nem csak gyermeke 
miatt, akit egyébként nem is láthatott, kell értékünknek tart-
sunk. A fejedelemséggé szervezett Erdély megszületése je-
lentős mértékben az ő érdeme. Levelezett a protestantizmus 
ügyéről okosan a keleti világ hatalmasaival, felismerte a gö-
rögkeleti egyház meghatározó szerepét az erdélyi politikában, 
és természetesen remekül értett törökül meg németül, amin 
most a diplomáciai készséget kell értsük. Műveltségéről tanú-
bizonyság, hogy nőül kérte a Jagelló királyok lányait, először 
II. Ulászlóét, de végül Zsigmondét, Jagelló Izabellát vette el. 
    Korai halála miatt anyjával a gyermek János Zsigmond 
Lengyelországba került, ott a krakkói királyi udvarban a kor 
színvonalán álló tudományos ismeretekkel és a protestantiz-
mus előszelével találkozott. Az erdélyi fejedelmi székhely is 
szellemi központ volt, mikor az ifjú II. János haza került. Az 
irányító Fráter György és az özvegy Izabella a férj által megte-
remtett székhelyet, Gyulafehérvárt, olyanná tette, hogy János 
Zsigmond kaput nyithatott az európai antitrinitarizmus vezető 
személyiségeinek, Socinusnak, Paleolognak, Blandratának, és 
természetesen ide érkeztek a két magyar haza szellemi csilla-
gai, mindenek előtt Dávid Ferenc és Heltai Gáspár. Nekik kö-
szönhetően születtek meg az egyistenhit értékei. 
    A gondolkodó fejedelemnek, aki hadvezéri sikerekre 
aligha vágyott, érdekes elégtételt szolgáltat a történelem. A 
csíksomlyói búcsú legendája a katolikus szerzetesek műve, 
valamiféle utólagos tromf akar lenni a XVIII. században.  
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A hatalmas búcsújáró pünkösdi tömeg mindig újra hallja János 
Zsigmond hadjáratának meséjét a katolikusok ellen. Amiből 
mindössze annyi igaz, hogy a fejedelem korában a magyarság 
többsége unitárius felekezetre tért. Az igazságszerető történé-
szek kitartóan cáfolnak, és ennek részesei az unitárius szak-
írók is, néha dühösen. Ám ez csak olaj a tűzre, évről-évre újult 
erővel lehet hallani a történelmi folklórnak ezt a szép darabját. 
Akik terjesztik, nem gondolnak arra, hogy ily módon a vallási 
békét megteremtő fejedelem emlékét népszerűsítik, és az uni-
tárius hitre tesznek kíváncsivá százezreket, olyan tömeget, 
amely a világ minden részéből özönlik Csíksomlyóra Pünkösd-
kor. 
    Visszaköszön a folklór felekezetünkben másfél évszá-
zaddal később, értékeinek gyűjtése már tudatos tevékenység 
hazánkban, sőt az 1865-ben megjelent Vadrózsák kötet téma-
körét tekintve első Magyarországon. Itt is jogos kincsről be-
szélni, ami a miénk. Sőt a vadrózsa-pörbe keveredett Kriza 
János püspök némi hasonlóságot láthatott az unitárius fejedel-
met ért vád és a sajátja között. A románok felháborodottságát 
könnyű volt leszerelni. A román nép körében élő hasonló té-
makörű epikus műveket ugyanis bő terjedelmük, elbeszélő 
jellegük más műfaji kategóriába sorolja. A tömör, balladai ho-
mályba burkolózó székely és magyar népballadákhoz semmi 
közük. Akik lopásról beszélnek, azok szakértelmük hiányáról 
vagy egyéb indulataikról tesznek tanúbizonyságot.  
    A kolozsvári teológia tanára mostanában tartott pesti 
előadásában ismertetett meg sokakat egy alighanem általa 
felfedezett értékünkről. Templom és iskola, iskola és templom. 
Az ellenreformáció számlálatlanul vette el az unitáriusok temp-
lomait, az élet és a lét gyötrő kérdéseivel kellett a híveknek 
szembenézniük. Az egyházvezetés bölcs döntése volt, hogy a 
nagyhírű iskolák fenntartásával lehet a jövőt építeni, a szellemi 
háttérrel talpra állítani a gyülekezeteket. Az elsőbbség az isko-
láé lett. Kolozsváron elveszett a közel 200 éven át birtokolt 
gyönyörű gótikus templom, de  egy pillanatra sem szűnt meg 
működni a „skola”. Hasonló volt a helyzet Székelykeresztúron, 
ahol 1792-re felépült a tanoda, míg a kicsiny új templom csak 
1842-ben nyitotta meg kapuit.  
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    Talán Budapest nagy gyarapodása idején sem temp-
lommal, hanem iskolával kellett volna kezdeni az unitarizmus 
terjeszkedését és terjesztését a fővárosban. 1890-ben ugyan 
templomot szenteltek Pesten, az erős sereggel működő hitélet 
megszervezése azonban mai napig várat magára. A folyama-
tos iskolai tevékenység jelentős diáksereggel, az alma mater 
kohéziós ereje, vélhetően színvonalas oktatással társulva, 
nagy reklámerővel bírt minden időben. Az is valószínű, hogy 
sohasem késő a középfokú oktatási intézmény létesítésének 
kérdését elővenni.  
    Így napjainkban a főváros és a maradék ország csupán 
időről időre megújuló, aztán elhalványuló szervezeteinek ered-
ményeivel dicsekedhet: János Zsigmond Cserkészcsapat, 
Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egylet, Dávid Ferenc Egylet, 
Unitárius Nőszövetség. A jelenben pedig türelmével, nem lan-
kadó buzgalmával, a megszólítást mindenkire kiterjesztő szán-
dékával, kiadványaival a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet 
adhat újabb lendületet az unitáriusok cselekvő szándékának. 
Így bizodalommal idézhetjük a régi angol egyházi ének sorait 
az Úristen csodálatos működéséről, ki „mint  titkos bánya mé-
lyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza fel, mi most 
még rejtve itt.” ( Kriza Dániel, közösségi összekötő) 
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Egy 2006-ban szövegezett, unitárius nőszövetségek 

számára készült szervezeti és működési szabályzat né-

hány célkitűzése: 

1. A hitélet ápolása, fejlesztése, az egyháztagság elmé-

lyítése az eddig is gyülekezetben élő, valamint az újon-

nan belépett felnőtt keresztségben vagy konfirmációban 

részesült unitárius nők között. 

2. A már meglévő egyházi munka segítése, hídépítés az 

egyháztól eltávolodott vagy egyházhoz egyáltalán nem 

tartozó nők felé. 

3. A Magyarországi egyházközségek Nőszövetségeivel 

való együttműködés, a külföldi, főleg az Erdélyi unitá-

rius Nőszövetségekkel való testvéri kapcsolat elmélyíté-

se és ápolása. 

4. Család és ifjúság gondozás, a magányosan élők tá-

mogatása, szórványokban, szociális otthonokban élők 

rendszeres látogatása. 

5. Konferenciák, tanfolyamok, előadások és ünnepsé-

gek szervezése országos és nemzetközi szinten. 
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Tízedik születésnapját ünnepelte a  
Perczelné Kozma Flóra Nőegylet 

 

    2016. június 25-én került sor nőegyletünk 10. születés-
napjának a megünneplésére a Bartók Béla Egyházközség 
templomában és gyülekezeti termében. Az esemény meghí-
vottjai között szerepeltek magyarországi és erdélyi unitárius 
hittestvéreink, valamint, felekezeti hovatartozástól függetlenül, 
családtagjaink és barátaink.  
    Dr. Ferenczi Enikő áhítatával nyitottuk meg az évfordu-
lós megemlékezést a templom hűs falai között a nyári kániku-
lában, egyházi énekeinket Pávai Apor kántor kísérte pianínón. 
Az Úrasztalát a résztvevők által hozott különféle virágok és 
Asztalos Klára, az UNOSZ titkára, által ajándékozott hímzett 
kis terítő díszítették. 
    Arra emlékeztünk, hogy 2006 Pünkösd első napján ak-
kori püspökünk, Rázmány Csaba, kezdeményezésére, a 
Hőgyes utcai Bartók Béla Unitárius Egyházközség nőtagjai 
formálisan is szövetségbe tömörültek a gyülekezet segítése és 
egy eredményesebb hitéleti tevékenység céljából Perczelné 
Kozma Flóra Unitárius Nőszövetség néven. Maga a névvá-
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lasztás is tükrözi Püspök úr eredeti szándékát egy országos 
szintű nőszervezet létrehozására, melynek csak első állomása 
lett volna a mi tagozatunk megalakulása. 
    A megválasztott hattagú vezetőség (dr. Kiss Balázsné 
Gaál Zsófia elnök, Vassné Jobb Ildikó alelnök, Léta Erika tit-
kár, Aranyossy Mária pénztáros, Tordai Júlia és Lászlóné 
Szathmáry Zsuzsanna jegyzők) azonnal munkához látott, és 
június 18-ra összehívta az első önálló közgyűlést, hogy terve-
ikről, közös tevékenységeikről tárgyaljanak. Szeptember 17-én 
tartották második közgyűlésüket, november 18-án pedig első 
rendezvényüket, egy virágkiállítást és adventi koszorú készí-
tést, melyen előadást tartott Deák Péter botanikus tanár. Az 
ezt követő években rendszeresen megrendezésre került a 
farsang, a húsvéti tojásfestés, a gyermekek karácsonya. 2008-
ban kézimunka szakkör indult Gergely Feliciánné Éva vezeté-
sével. 
    Egyházközségünk 2007 október 21-ei zászlószentelé-
sén a nőszövetségi szalag is felkerült a zászlórúdra, és azóta 
is ott díszeleg. A szövetség tagjai oroszlánrészt vállaltak az ez 
alkalomból megtartott szeretetvendégség előkészítésében és 
lebonyolításában. 
    Püspök úr hosszú betegség után, 2009 júliusában, be-
következett halála sem vetette vissza a nőszövetség tevé-
kenységét, hiszen nem maradt el sem a gyermekek mézeska-
lács sütése és a gyülekezeti terem feldíszítése novemberben, 
sem a decemberi karácsonyfa ünnepély. Léta Sándor tisztele-
tes úr a szívén viselte a gyülekezet összetartását, megerősíté-
sét, támogatta a nőszövetségi munkát, felesége Léta Erika 
Gabriella a templomba betérő új híveket folyamatosan lelkesí-
tette és ösztönözte a közösségi feladatok vállalására.  
    2010-től a gyermekprogramok szervezésében Péterfi 
Kata hitoktató egyre nagyobb szerepet vállalt, a gyermekfar-
sangot az Osztováta együttessel és Karner Ottó mesemondá-
sával tették még színesebbé.  
    2012-ben a vezetőség megújult, a nőszövetség nőegy-
letként folytatta munkáját, az elnöki feladatokat Zomboriné dr. 
Pap Zsófiára bízták.  
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 A tagság is gyarapodott, miközben az alelnök és a titkár 
személye változatlan maradt, ám a pénztárosi teendőket Ele-
kes Hajnaltól Szabóné Pintér Nóra vette át, önképzőköri szer-
vezőként pedig belépett a csapatba Chehadé-Boér Judit. A 
jegyzőkönyvvezetői feladatokat Léta Erika titkár látja el. Jelen-
leg a nőegylet fontosabb feladatai: önképzőkör vezetése, 
gyermekprogramok szervezése, idősek látogatása, szeretet-
vendégségek, foglalkozások rendezése. 
    Fontosnak tartottuk fennállásunk 10. évfordulóját össze-
kötni múltunk történéseinek felelevenítésével és jövőnk meg-
tervezésével. A kezdeteket Gaál Zsófia idézte fel, átélhetővé 
téve számunkra a lelkes indulás pillanatát, az ambiciózus ter-
veket, a lendületes szervezőmunkát. Minket is arra buzdított, 
hogy ne lankadjunk, keressünk utánpótlást a fiatalok között.  
    Zomboriné dr. Pap Zsófia képek segítségével idézte fel 
a legemlékezetesebb pillanatokat: kirándulások, szappanké-
szítés, szilvalekvár főzés, ékszerkészítés, karácsonyi ajándék-
készítés a gyermekeknek, vasárnapi iskola termének felújítá-
sa, amelyek célja egyrészt a közös munka révén egymás 
megismerése, másrészt a gyülekezet életének színesebbé 
tétele, harmadrészt mások segítése. A rendezvények    bevé-
telét nőegyletünk újabb rendezvények megszervezésére, má-
sok támogatására fordította. 
    A délelőtti programot Chehadé-Boér Judit zárta a har-
madik évébe lépett önképzőkör tevékenységének a bemutatá-
sával. Elmondta, hogy ennek keretei között változatlanul inter-
aktív, pezsgő, jókedvű, hierarchiától és rivalizálástól mentes 
Közösségről álmodik, annak megteremtésén dolgozik. Az álta-
la felvállalt összejövetelek szervezésével erősíteni szándéko-
zik azokat a szellemi alapokat, amelyekre azután felépülhet 
egy életképes, országos szintű közösség. Bemutatta a többek 
közreműködésével megjelent Flóra-füzetek második számát, 
amely egyleti és szövetségi névadónk, Perczelné Kozma Fló-
ra, írásainak tematikus válogatását tartalmazza „Boldogság” 
alcímmel. 
    A tíz gyertyával megtűzdelt szülinapi tortánkról elfújtuk a 
lángot, és a  hidegtálakkal, szendvicsekkel, süteményekkel, 
házi eperszörppel és egyéb finomságokkal gazdagon megra-
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kott asztalhoz invitálás előtt a résztvevők közösen énekeltek 
Vadnai Éva, tiszteletbeli unitárius barátunk, gitárkíséretével.  
    A délutáni program és egész rendezvényünk csúcspont-
ját jelentette a Kolozsvárról kedvünkért ide utazott dr. Ferenczi 
Enikő kórházlelkész, mentálhigiénikus, egyetemi tanár előadá-
sa a női szerepek harmóniájáról. Egyúttal emlékeztünk arra is, 
hogy az ő hasonló célú látogatása idején született meg 2006-
ban a magyarországi unitárius nőszövetség megalakításának 
az ötlete.  
    Miután ötletbörzét rendeztünk arról, hogy milyen módon 
lehetne jobban bevonni másokat a „közösség életének építé-
sébe”, mely Isten és ember szolgálata mellett unitárius egyhá-
zunk harmadik fő hivatása, valamint lelki egészségünk megőr-
zésének egyik fontos eszköze, érzékeny búcsút vettünk egy-
mástól egy Szeretetdallal. 
    De ezzel még nem ért véget testi-lelki-szellemi megúju-
lást nyújtó találkozónk, mert meglepetésként tűzijátékos 
csokitorta várta az egybegyűltek többségét alkotó júniusi-
júliusi szülinaposokat.  
 

(Zomboriné dr. Pap Zsófia, elnök -   
Chehadé-Boér Judit, szervező) 
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MÁSODIK RÉSZ: KULTÚRÉRTÉKEK 

    Most lássuk, mit gondolnak erről az úgynevezett szak-
emberek. Nem sokkal többet, mint mi magunk. „Vajon mi az 
oka annak, hogy nyelvünk legtöbbet vitatott szava a kultúra? - 
teszi fel a kérdést kortársunk John Casey, irodalomtörténész. 
A válasza pedig a következő: „Az igazság az, hogy egyikünk 
sem tudja egészen pontosan, mit jelent.”   
    A szó maga csak a XVII-XVIII. század óta létezik. Az 
agricultura (földművesség) latin szóból származik. Kultúra 
mindaz, ami az emberi tevékenység eredményeként jön létre, 
ha abban a cél valamilyen érték megvalósítása. A lexikonok a 
kultúrát az anyagi és szellemi javak összességével azonosít-
ják, a fogalom értelmezése közben a szó jelentését mégis az 
utóbbiakra korlátozzák. És eközben hajlanak arra, hogy a tu-
dományt és a vallást a kultúrán kívül helyezzék el. 
 A kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy mik a 
fontos értékek és normák az életben. A kultúra a természet 
ellentéte, mivel azt műveléssel átalakítja. A civilizáció is a kul-
túra ellentéte abban az értelemben, hogy a civilizáció, tehát 
technikai fejlettség, termékei biztosítják ugyan az anyagi lét 
kényelmét, eszközellátottságát, de közben az emberi kapcso-
latok kiüresednek, az érzelmek mélysége gyengül, az erkölcs 
és a vallásos hit sok ember számára értelmetlenné válik, és 
már csak arra korlátozódik, ami a mindennapi gyakorlatban 
hasznosítható vagy pénzre váltható.   
 

Bemelegítőnek egy játékot javasolok. Képzeljük el a 

kultúra gyűjtőfogalmát mint egy nagy kosarat, amibe 

egymás után beledobáljuk azokat a szavakat, amelyek 
eszünkbe jutnak vele kapcsolatosan. Egyszerre csak 

egy szót dobunk bele képzeletben, majd átadjuk a lab-

dát szomszédunknak, aki beledob egy másikat, és így 

tovább egészen addig, amíg kifogyunk az ötletekből. 

Akinek hirtelenjében semmi sem jut eszébe, amikor 

rákerül a sor, az passzol. Ha túl sok az ötlet, megál-
lunk, mikor lepereg a háromperces homokóra.  
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A 2012-ben elhunyt Berényi Dénes atomfizikus szerint „szinte 
minden nagy kultúra alapját valamilyen vallás képezi, és szer-
ves része a művészet, a szépirodalom és a tudomány”. 

Nemcsak az európai kultúra, de – mondhatjuk – egyre 
inkább az emberiség kultúrájának fiatal hajtása a környeze-
tünk megbecsülése, védelme. Arról a felismerésről van szó, 
hogy az ember természeti környezete érték, annak durva,  
indokolatlan megváltoztatása, rombolása értékellenes, azaz 
kultúraellenes tett. 
 Minden élőlény, puszta élettevékenységével, alakítja, 
módosítja környezetét, de kétségtelen, hogy ebben a vonatko-
zásban az ember tett a legtöbbet – negatív értelemben is. Ar-
ról is szó van, hogy az ember mesterségesen kialakított kör-
nyezete is „környezet”, az sem mindegy, hogy ez milyen, hogy 
valósítjuk meg. Az egész környezetvédelemmel kapcsolatos 
elv úgy fogalmazható meg: „Úgy elégítsük ki a jelenlegi gene-
ráció igényeit, hogy ne tegyük kockára a jövő generációknak 
azt a lehetőségét, hogy ők is kielégítsék saját igényeiket.” Va-
lójában azonban ennél többről van szó, mert a természeti kör-
nyezet megóvása és a mesterséges környezet megfelelő ki-
alakítása a jelen generációnak is érdeke. 

Bár az elmúlt korokban az emberiség ösztönösen sok-
szor védte, máskor pusztította környezetét, tudatosan a kör-
nyezetvédelem csak a XX. század második felében, inkább 
csak utolsó harmadában merült fel kifejezetten. Maga a foga-
lom: „természetvédelem”, „környezetvédelem” mint kifejezés 
teljesen új, például a XX. század első felében megjelent lexi-
konokban hiába próbáljuk keresni mint címszót.  
  A kultúrának ezt a tág és egységes értelmezését - 
egyebek mellett - Józsa Péter, művelődésszociológus (1960-
70-es évek), fogalmazta meg. Szerinte ugyanis a kultúra mind-
azon ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek és 
sémák, szokások és hiedelmek összessége, melyeket az 
egyén az őt felnevelő közegben, a szocializáció során részint 
megfigyelhető, részint észrevétlen módon elsajátít. A kultúra 
fogalmaként tehát szerinte egy dinamikus, komplex rend-
szert  kell feltételeznünk, amelybe az esztétikai alkotások épp-
úgy beletartoznak, mint a mindennapi viselkedés, a termelési, 
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vagy épp a szerelmi kultúra. Ebben az értelemben a kultúra 
nemcsak a felhalmozott ismeretek, értékek összessége, ha-
nem a viselkedési modellek, szokások és hiedelmek  rendsze-
re is, melyet az egyénnel, a társadalmat alkotó személyiséggel 
összefüggésben kell vizsgálnunk. A kultúra rendszere csak 
akkor és annyiban nyer értelmet, ha azt az egyén a saját szo-
cializációja során elsajátítja, s ez részint személyisége részé-
vé válik, részint a környezetéhez, az őt körülvevő valósághoz 
való viszonyában realizálódik. 

Nagyon fontosnak tartom ezt az utolsó pontosítást, 
vagyis hogy nem nevezhető igazán kultúrának az, ami csak 
külső máz, alkalmi, vasárnapi viselet, amit éles helyzetekben 
ledobunk magunkról, és látszólagos kultúrlényekből visszavál-
tozunk érdekorientált társadalmi harcosokká vagy barbár ösz-
tönlényekké. A kultúrlény rangjára csak egyéni választások és 
erőfeszítések útján lehet eljutni, de ha oda eljutunk, akkor Em-
berek leszünk és maradunk minden körülményben (Arany Já-
nos) Gondoljunk a költő Radnóti Miklósra, aki az erőltetett me-
net közben rótta kis noteszébe ceruzacsonkkal legszebb ver-
seit, és ez sokáig tartotta benne a lelket, vagy Faludy György-
re, aki a recski munkatábor poklában boldogan élte víg napjait 
verseinek és kultúrgerincének köszönhetően. Erkölcsi erőként 
a kultúra valóban az ember gerincét alkotja, amitől tudatosan 
és öntudatosan egyenesen tartja magát bármi történjék is. 

„Az emberi lét legmélyebb tartalma a kultúra, amely 
nem képek, könyvek és zenedarabok összessége, hanem 
életforma.” ( Márai Sándor) 

Mióta megismertem Perczelné Kozma Flórát és írása-
it, szokásommá vált, hogy bármilyen aktuális társadalmi, em-
beri probléma felvetődése esetén kikérjem a véleményét, és ő 
mindenkor bölcs, árnyalt, mérsékelt, érvekkel alátámasztott, 
minden korban érvényes álláspontot képviselt. Ezt fogom tenni 
most is, de összehasonlítás céljából előtte ismerkedjünk meg 
egy 21. század eleji véleménnyel is. 

Az Európai Tudományos Akadémia (Academia 
Europaea, London) nemrégiben megválasztott elnöke, Jürgen 
Mittlestrass, a kultúrát az „emberség magjának” tekinti, ez a 
mag pedig bizonyos alapvető értékek elfogadását, tiszteletben 
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tartását jelenti. „Kultúráról nem lehet beszélni az érték figye-
lembevétele nélkül, s a kulturális értékek nem csak hasonlóak 
az erkölcs értékkategóriáihoz, hanem az erkölcsi értékek 
szimbólumaiként jelennek meg.” 

Vele tökéletes összhangban, Kozma Flóra már száz 
évvel ezelőtt is észrevette a kultúra, az erkölcs és az alapvető 
értékek közötti szoros összefüggést. Hozzá hasonlóan, ő is 
azt tartja jónak, üdvösnek és követendőnek az ember számá-
ra, ami őt erkölcsileg építi, felemeli. Írásai alapján meghatároz-
hatjuk a nők szerepét a kultúrérték terjesztésében. Eredendő-
en tisztább erkölcsiségük, tehát természetes kulturáltságuk, 
révén rájuk hárul az emberiség nemesítőinek szép szerepe. 
Ezt egyrészt a jövendő generáció anyai nevelésével, másrészt 
a közéletbe való aktív bekapcsolódásukkal érhetik el. A társa-
dalomnak pedig biztosítania kellene számukra a lehetőséget 
hivatásuk betöltéséhez. 

  Az egyetemes kultúra széles palettájáról három alap-
színt választottam ki a magunk számára  tüzetesebb vizsgálat 
céljából: a művészetet, a tudományt és a vallást. Ezek tulaj-
donképpen és végső soron, mint az majd remélhetőleg ki fog 
derülni mostani sorozatunk befejezésekor, mind egy tőről fa-
kadnak, és egy irányba törekszenek, csak az eszközeik, néző-
pontjaik különböznek. Mindenek kezdeténél, már a teremtés-
történetben is, megjelenik a szemlélődő, kíváncsi ember, amit 
a kisgyerekeknél jól megfigyelhetünk. Nézik, ízlelgetik az is-
meretlen, félelmetesnek tűnő, idegen világot maguk körül, és 
próbálják megérteni, megismerni, megszelídíteni. A kultúrát 
környezetüktől (szülők, tanárok, barátok, papok, olvasmányok, 
médiák) tanulják, utánozzák, és alakítják át sajátjukká. A kultú-
ra nem úgy öröklődik, mint a biológiai gének hanem az ún. 
mémeken keresztül. E két csomag (gének és mémek) birtoká-
ban válnak az egyének egyéniségekké. 

Körkérdés: Vajon azóta mennyiben változott meg a 
helyzet? Korunk, környezetünk mennyire támo-

gatja a nőket eredendő erkölcsi tisztaságuk meg-
őrzésében, hogy azt a köz javára fordíthassák? 
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 A művészi hajlamú jobb agyféltekéseket az fogja legin-
kább érdekelni, hogy milyenek az emberek, bele értve saját 
magukat is (szubjektív, szintetizáló szemlélet), a tudós hajla-
mú bal agyféltekéseket a körülöttük levő valóság fogja izgatni, 
annak titkait fogják kutatni (objektív, analizáló szemlélet), a 
spirituális, vallásos hajlamú, jelképesen harmadik szemesek 
pedig az érzékelhető és kutatható valóságon túli világ 
(természetfeletti, transzcendens szemlélet) iránt fognak érdek-
lődni. Ez a három érdeklődési terület és irány különböző ará-
nyokban keveredik a legtöbb embernél.  
  

Első téma: Művészet 
 
  A művészetnek nem célja a szépség, csak felhasználja 
ugyanúgy mint a rútságot. A filozófiához, tudományhoz, vallás-
hoz vagy az emberi elme más magasrendű erőfeszítéséhez 
hasonlóan végső soron a tudásra, az igazságra törekszik. 
(Victor Zucherkandl) 
 A tudatosítani szándékozott értékekhez kapcsolódó ak-
tuális jelszavaink: 
A művész azt sugallja: Érezz, ne légy közönyös! 
A tudós arra bíztat: Gondolkodj, ne engedd, hogy manipulálja-
nak! 
A próféta azt hirdeti : Higgy, ne sodródj céltalanul! 
 

Tarthatunk egy művészetterápiás foglalkozást nyugta-
tó reneszánsz háttérzenével, felszabadító tánccal, lazító spon-
tán rajzolással, lélektisztító énekléssel, frissítő verskoktéllal, 
lassító, türelemfejlesztő kézimunkával. Ugyanis, véleményem 
szerint, erre a komplex szellemi táplálékra ugyanolyan, ha 

 „Ami” átadódik, legyen az szokás, eszme vagy annak egy 
eleme, azokat a gének mintájára mémeknek nevezzük. A 
mém fogalma viszonylag új, Richard Dawkins, neves bio-
lógus vezette be 1976-ban. Definíció szerint a „mém: a kul-
túra eleme, amely feltehetően nem genetikai eszközök ré-
vén – elsősorban utánzással – adódik át”. (Susan 
Blackmore) 
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nem nagyobb, szüksége van a szervezetünknek, mint ételre 
és italra. 
        A nők autonóm alkotókként is jeleskednek a művészet-
ben, bár arányaikat tekintve jóval kevesebb híresség kerül ki 
közülük, mint a férfiak esetében. 

  
 
 

 A nők művészi rátermettségét bizonyítja, hogy feltéte-
lezhetően az első barlangrajzokat is ők készítették. Mai kor-
társ példaként említem a Franciaországban élő Reigl Judit 
nevét, akinek 50 év kemény és kitartó erőfeszítésére volt 
szüksége, hogy az aukciós házak is elismerjék a zsenialitását. 

 Kezdjük a művészi érdeklődés és hajlam vizsgálatával! 
  

A virág motívumon keresztül elmondhatjuk, bemutat-
hatjuk kapcsolódó alkotásainkat, ugyanakkor pedig kedvenc 
művészeti águnk számunkra legvonzóbb jellemzőit. Egy ko-
vácsmestertől hallottam a rádióban az alábbi mondatot, mely-
ben az alkotás öröméről beszélt: „Kezedbe veszel egy élette-
len vasdarabot, elkezded megmunkálni, és életet lehelsz be-
lé.” 
 
 

Körkérdések:  
Vajon mi ennek az oka? A nők kevésbé lennének 

kreatívak? Vagy nem engedik őket kibontakozni? 
Inkább múzsaként vagy szolgáló (kiszolgáló) hát-

térként tekintenek rájuk? 

Ki mihez érez vonzódást és/vagy tehetséget: ze-

néhez, képzőművészethez, irodalomhoz vagy kéz-

művességhez? 
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A színekről 
 

 Az érzékszervek között a látás viszi a prímet. Az infor-
mációk döntő része látásunk alapján jut el hozzánk. A térbeli-
ség, a térérzet kialakítása a színes környezettel valósul meg. 
A távoli méretben is kisebbnek látszik, színe halványabb. Jól 
érzékelhető  ez a levegőperspektíva a reneszánsz festménye-
ken - a művészien megfestett portré vagy csoportjelenet mö-
gött a táj egyes elemeinek térbeli helyzetét finom, érzékeny 
színárnyalatokkal fejezik ki - a legtávolabbi részletek egészen 
fátyolosan halvány színűek, ez a "sfumato". A térélmény hatá-
sára látásunk nagy területeket képes befogni, megkülönböz-
tetve az egész és a részek közötti összefüggéseket, a közel 
és a távol felismerését. Ez a benyomás lehet harmonikus és 
disszonáns is. Bizonyára mindannyiunknak volt már olyan él-
ménye, hogy egy ismeretlen városban a főtérre érve, a felújí-
tott régi épületek látványa színes homlokzatukkal élménysze-
rűen hatott ránk, vagy éppen ellenkezőleg, a színehagyott, 
elpiszkolódott falak a málló vakolatokkal és leszakadt csator-
nákkal szomorú, lehangoló képet nyújtottak, csak sejtetve az 
épületek egykori pompáját. 
 

Feladat: Mindenki rajzoljon le emlékezetből egy vi-
rágot 3 perc alatt. Előbb helyezzük el ceruzánkat a 

papíron nyitott szemmel, koncentráljunk kicsit be-
hunyt szemmel, majd kezdjünk el rajzolni ugyan-

csak behunyt szemmel! Hagyjuk, hogy a kezünk 

vezessen minket addig, míg önmagától meg nem 

áll! Ekkor tekintsünk rá az alkotásunkra, és javí-

tás, törlés nélkül egészítsük ki, fejezzük be! Ahogy 

a gyerekek szokták. Mutassuk meg egymásnak al-
kotásainkat, és csodáljuk meg azokat! Kritizálni 

szigorúan tilos! Végül lássuk el dátummal és szig-

nóval a művet, és ajándékozzuk meg vele a szom-

szédunkat! Ezzel a módszerrel letesztelhetjük, hogy 

működik-e még bennünk a genetikailag velünk 
született ösztönös művész.  
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Napjainkban egyre tudatosabban alakítjuk környeze-

tünket. Otthonunkban, munkahelyünkön szeretnénk kelleme-
sen, jól érezni magunkat, testi és szellemi képességeinket ha-
tékonyan felhasználni. A színeknek ebben jelentős szerepe 
van. A színes környezet egészségessé, vagy beteggé tehet. A 
számunkra kellemetlen színek nem csak hangulatunkra hat-
nak kedvezőtlenül, hanem immunrendszerünk gyengítésén 
keresztül valódi betegségeket is okozhatnak pszichofizikai és 
pszichoszomatikus hatásaik révén. A tartós sötétség, a szín 
és fény nélküliség depressziót okozhat, ahogy ezt az északi 
népeknél tapasztaljuk. A rosszul megválasztott agresszív szí-
nek, pl. a vörös, növelhetik vérnyomásunkat, a vér és a gyo-
mornedvek összetételét károsan megváltoztathatják. Kedvelt 
színeink környezetében felszabadultan, jól érezzük magunkat, 
munkánkat derűsen, hatékonyan tudjuk végezni. Bizonyos 
színek növelik összpontosító képességünket, mások ellazíta-
nak, megint mások szétszórják gondolatainkat és leszívják 
energiáinkat. Ezek jól elkülöníthető csoportokat alkotnak. 

A színek kedveltsége a színpreferencia, melynek lé-
nyege, hogy az egyik szín jobban tetszik mint a másik, az 
egyik színt szeretjük, míg a másikat nem. A színkedveltség 
életkortól függő, minden korban más-más kedvelt színekről, 
színharmóniákról beszélhetünk. A kisgyermekek a tüzes piro-
sat, élénk kéket és élénk sárgát szeretik a legjobban. A na-
gyobbak a narancssárgát, zöldet és lilát is felfedezik már. A 
felnőttek választása a törtebb árnyalatok irányában változik. A 
nők és férfiak színválasztásában nagy különbségek vannak. A 
nők a melegebb, a férfiak a hidegebb színeket választják ruhá-
zatukban. Az életkor előre haladtával a színárnyalatok még 
differenciáltabbak lesznek a választásban, ez eltolódik a söté-
tebb tört színek felé. A színek használatában szerepet játsza-
nak a tradíciók, a megszokás. A színválasztás függ egészségi 
állapotunktól is. 
  Komfortérzetünket, jó, vagy rossz hangulatunkat nagy-
mértékben meghatározza öltözékünk, a rajtunk lévő ruhada-
rabok, ezek színhőmérsékletének kisugárzása, dinamikája. A 
szín, a színösszeállítás, a textilek alapanyaga és szabásvona-
la fontos befolyásoló tényező, ezek mindegyike a hőérzettel is 
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összefügg. Minden évszaknak megvannak a kedvelt és aján-
lott színei. A téli hidegben a sűrű szövésű textilekben érezzük 
jól magunkat, ezek színei valamivel sötétebbek, kevertebbek, 
mint a többi évszakban viselt ruhadarabjainké.  A decem-
ber és a január a legkritikusabb hónap, ilyenkor magas a sötét 
órák száma. Ebben az időben bánjunk nagyon óvatosan a 
feketével. A fény hiányát a színekkel nagymértékben ellensú-
lyozni lehet. A vakító napsütés a legerőteljesebb színek hordá-
sát is megengedi, a fehér szín pedig felszabadít, könnyűvé 
teszi lelkünket. A tavasz a remény, a természet újjászületésé-
nek évszaka. Ilyenkor jól esik levetni a védelmező téli ruhákat, 
és élvezni a tiszta de halványabb színárnyalatú, könnyebb 
ruhadarabokat. A tavasz ellentéte az ősz, a betakarítás, a 
számadás, az elcsendesedés ideje. Ehhez az évszakhoz kivá-
lóan illenek az érett színek különböző árnyalatai.  
  Az időjárásnak, napi feladatainknak, aznapi hangula-
tunknak megfelelő öltözetek, azok helyesen megválasztott 
színvilága hozzájárul önbizalmunk növeléséhez, a pozitív élet-
szemlélet megéléséhez, felszabadít, derűsebbé tesz. A rossz 
színek rejtve egyfajta negatív beteljesítést hordoznak. Ennek 
kivédésére tudatosan kell törekednünk. 
 A színek egész életünkben végigkísérnek bennünket a 
bölcsőtől a koporsóig. A szín birtoklása egyben valamiféle ha-
talom is a kezünkben. Az igazán elegáns viselet nem követi a 
legutolsó divatot, a legutolsó divatszíneket, sokkal inkább fi-
gyel arra, ami a viselőjének előnyös, és minden esetben az 
emberi méltóságot szolgálja.  
Merjük felvállalni egyéniségünket, merjünk kreatívak lenni, 
olyan előnyös színkompozíciókat és szabásvonalakat kitalálni, 
felvállalni, melyben önmagunk lehetünk, melyeket esetleg a 
divatkreátorok még fel sem fedeztek!   

(dr. Mester Éva, üvegművész) 

    

  A genetikailag szintén velünk  született de tovább     
fejleszthető kézügyességünket és szépérzékünket     
alkalmazzuk a  gyakorlatban textilvirágok készítésével is. 
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A foltvarrás (patchwork) elterjedése Magyarországon 

 

   A foltvarrás ere-
dete a homályba 
vész. Amióta textil 
létezik, mindig 
érték és megbe-
csülendő anyag 
volt, aminek min-
den apró darabká-
ját felhasználták. 
Így a szükség ala-
kította ki ezt a 
technikát, ami ter-
mészetesen eszté-
tikai igényekkel is 

párosult.  
Az angol és ír kivándorlókkal került a foltvarrás az Új-

világba, és ott, Amerikában vált népművészetté. Ezért mond-
hatjuk, hogy Amerika a foltvarrás hazája.     Amerikában a folt-
varráshoz különböző szokások is kapcsolódnak. Pl. egy lány-
nak férjhez menésig tizenkét takarót kellett megvarrnia, míg a 
tizenharmadikat, a „menyasszonytakarót”, rokonai, barátnői 
varrták meg számára, gyakran a közkedvelt „Dupla jegygyűrű” 
mintával. Ahogy nálunk a hímzésekből mintakendőt varrtak, 
úgy készültek ott a blokkgyűjtemények. Ha valaki elköltözött 
más vidékre, ismerősei, rokonai búcsútakarót készítettek szá-
mára. Bibliai idézeteket és saját aláírásukat is belehímezték. 

Idővel a textilgyártásban a pamutot felváltotta a mű-
szál, a takarók pedig tönkrementek vagy a padlásra kerültek. 
Mint szegénységük egykori tanúit szégyellték, és egy időre 
elfeledték őket. Újra felfedezésük az 1960-as évekhez kötődik. 
A még megmaradt darabok múzeumok féltett kincseivé váltak, 
áruk is jócskán felszökött. Szakértők tanulmányozták anyagai-
kat, mintáikat, keletkezésük körülményeit. Maga a tevékeny-
ség is feléledt. Ahogy régen gyakran kalákában varrtak, ma 
csoportok, egyesületek jönnek létre, ahol az érdeklődők hódol-
hatnak szenvedélyüknek. Hiszen ez egyben mindig szórako-



56 

 
zás is volt, közösségi alkalom.  

Az amerikai székhelyű Nemzetközi Foltvarró Szövet-
ség (IQA) Európában először 1988-ban rendezte meg kiállítá-
sát és találkozóját Salzburgban. Erre az eseményre jutott ki 
Magyarországról Dolányi Anna és Czáka Sarolta. Látva, hogy 
Európában sorra alakulnak meg a foltvarró céhek, ők is elha-
tározták, hogy megalapítják a Magyar Foltvarró Céhet. Erre 
1989-ben került sor. Egy budapesti és egy debreceni csoport 
(a „Margaréták” és a „Tarkabarkák”) részvételével, 12-12 ala-
pító taggal jött létre a szervezet. 1996-tól a Céh már mint be-
jegyzett egyesület működik. Jelenleg mintegy 800 tagja van, 8 
régióban 60 csoport tevékenykedik, ebből 14 Budapesten.  

A Céhnek kezdetektől volt körlevele, amely 1996 már-
ciusában komolyabb formát öltött, és HÍRFOLTOK címen tájé-
koztatja az egyesület tagjait. Ez 2004-től negyedévenként 
megjelenő színes füzetekkel is bővült. A Céh 1993 óta évente 
rendez országos kiállításokat, váltakozva vidéken és a fővá-
rosban. Az utóbbi években már a külföldi magyarok is részt 
vehetnek a seregszemlén. Egyre több, változatosabb, színvo-
nalasabb munka kerül ki a hazai alkotók keze és tűje alól.  

Kezdetektől való törekvés a műfaj „magyarítása”. So-
kan keresik a csak ránk, magyarokra jellemző utakat. Ennek 
egyik ága a kékfestő felhasználása. Az 1993-as év a kékfestő 
jegyében telt, ezért az országos kiállítás is a pápai Kékfestő 
Múzeumban került megrendezésre. Másféle megközelítés, 
amikor a magyar népi hímzéseket ültetik át foltmunkára. Más-
kor a – főleg Huszka József által összegyűjtött és publikált - 
magyar motívumokat dolgozzák fel rátétesként. Az is előfor-
dult, hogy a székely bokályok motívumkincse vagy a középkori 
templomok kazettás mennyezete ihlette meg a textil készítőjét.  

Sokan hódolnak a modern foltvarrásnak izgalmas 
színhangulatokkal, színátmenetekkel, vibráló felületekkel. A 
hangsúly eltolódni látszik a hagyományos kézimunkáktól a 
modernek felé. A tradicionális minták közül is a bonyolultabb, 
erőt próbáló művek létrehozása kerül előtérbe.  

Rengetegen űzik ezt a hasznos szabadidős tevékeny-
séget. Vizuális kultúrájuk fejlődik, technikai tudásuk nő, és 
nem utolsó sorban kellemes társaságban vannak. A közös 
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érdeklődés, mondhatni szenvedély, tartós barátságokat ered-
ményez. S akkor még nem is beszéltünk a kézzel készült, iga-
zán személyes ajándékok öröméről! 

(Nyiredy Judit, iparművész)                   
 

A vers művészetéről szubjektíven 
 

    Az én szívemnek különösen kedves a művészet, igyek-
szem naponta élni vele, mindennapi kenyerem. Ágazatai közül 
először a zenével kerültem kapcsolatba, 5-6 éves koromban, 
amikor hegedülni tanultam a helybéli katolikus plébánosnál. 
Később zongoráztam, tangóharmonikáztam, sőt felvételiztem 
a debreceni zenegimnáziumba is, ám sikertelenül. Nyilván 
nem voltam eléggé tehetséges. Viszont mai napig megmaradt 
bennem a zenélés és éneklés iránti vonzódás. A rajz és a fes-
tészet nem igazán kötött le, a kézimunkához pedig ügyetlen-
nek bizonyultam. Nézni azonban nagyon szeretem őket. Az 
évek során felerősödött bennem az irodalom, azon belül is a 
költészet, szeretete, és a késztetés, hogy magam is műveljem.  
    "Verseket nem azért írunk és olvasunk, mert menő. 
Azért írunk és olvasunk verseket, mert valamennyien az em-
beri fajhoz tartozunk, az emberi faj pedig tele van szenvedély-
lyel. Az orvostudomány, a jog, a közgazdaság... ezek mind 
nemes dolgok, kellenek a lét fenntartáshoz, de a költészet, a 
szépség, a romantika, a szerelem: ezek azok, amikért érde-
mes élni." Így ébreszti fel John Keating irodalomtanár (Robin 
Williams) a költészet iránti érdeklődést a kajla kamaszfiúkban 
a Holt költők társasága című  beavató filmben. 
    Nem igazán fontos, hogy pontosan értsük a verset, 
elég, ha érezzük. Az ismeretlen szerzőktől származó         
népdalok, ahol szöveg és dallam együtt keletkezett, tele van-
nak logikátlansággal, abszurd, szürrealista képekkel, mégis 
élvezettel mondogatjuk, énekelgetjük őket, és soha nem 
ununk rájuk. Weöres Sándor megmagyarázhatatlan, tündéri 
lebegésű, felnőttekhez is szóló, gyermekverseit hamar megta-
nulják, és boldogan fújják az óvodások. Forognak is rájuk, hi-
szen ritmusuk táncra invitálja őket. Weöres teljesen értelmet-
len halandzsaverseket is írt.  
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Négyéves Olívia unokámnak szintén nagyon megy ez a műfaj. 
    A vers lényege tehát nem az ún. tartalomban vagy plá-
ne eszmei mondanivalóban, esetleg erkölcsi tanulságban van, 
hanem a ritmusban, a képekben, a zeneiségben, a szuggesz-
tivitásban. Prózára lefordítva a vers, a dal elveszíti minden 
varázsát.  
   A költő önmagának ír, de nem önmagáért. Reményke-
dik benne, hogy valaki, valamikor, valahol együtt rezeg majd 
vele versének hullámhosszán. A világ tele van, volt és lesz, 
anonim alkotókkal. És tele van olyan versekkel, verssorokkal, 
amelyeknek hallatán lúdbőrözni kezdünk. Azért, mert alkotójuk 
legbensőbb, közös húrjainkat pengette meg. 
 Az alkotási folyamat illusztrálására álljon itt egy saját, 
virág témájú versem: 

Szerény ibolya 
elvadult, és ő lett a 

virágok ura 
 
 A képsor egy konkrét látványból indul ki, majd allegória-
szerű jelképpé növekszik. Mindez a lehető legtömörebb formá-
ba sűrítve. A 17 szótagos, középen saját ellentétébe forduló 
haiku művelői a futó pillanat megragadására törekszenek, 
mozgó, dinamikus világot ábrázolnak. Kerülik a sematikus, 
rutinos, sablonos megközelítést, így alkotásaikban a hétköz-
napi valóság az újdonság erejével hat. 
     A vers a nyelv virága, melynek eredeti, tiszta illatát csak 
az egy anyanyelven beszélők képesek megérezni. Fordítás-
ban (ferdítésben) idegen illat keveredik hozzá.  

(dr. Chehadé Judit, bölcsész)   
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Perczel Flóra: Költő vagyok 
  

Költő vagyok, igen - tudom, érzem én, 
Egy világ az – egy világ, mi bennem él. 
Pacsirta, csalogány énbennem dalol, 

A vihar, az orkán énbennem tombol. 
Enyém a mezőknek minden virága, 

Enyém a szellőnek bús sóhajtása, 
Enyém a Kánaán – Ígéret földje, 

S enyém a temető rejtelmes Csöndje. 

  
Költő vagyok igen – tudom – érzem én 

Az örök kárhozat s az üdv bennem él. 
Az Élet vagyok én, s a Halál vagyok, 
Tátongó örvény s a rezgő csillagok, 

Örök jég hona s a Kráter – a Vulkán 
És a szivárvány a menny boltozatján. 

Az egész nagy mindenség én vagyok – én, 

És enyém az egész mindenség – enyém. 
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 Védőhálóban 

 Március végén tartotta a Magyar Mentálhigiénés Szö-
vetség tavaszi konferenciáját, melynek témája Nemzet és 
(hit)vallás - Az identitás forrásai volt. Azt gondolom, ezek a 
fogalmak - nemzet, hit, vallás, identitás - önmagukban is 
kiapadhatatlan forrásai lehetnek beszélgetéseknek. Egy-
máshoz való kapcsolódásaikkal életünk számtalan területét 
behálózzák. Amikor Judit felkért, hogy írjak "valamit" az 
értékekről, életem támpilléreiről, még nagyban e konferen-
cia hatása alatt voltam. Aztán megéltük a húsvéti ünnep-
kört, nagypéntekkel, és már egy fehér vasárnappal. Ugyan-
akkor lassan egy éves lesz a kicsi fiam, aki létével nagyon 
identitásgazdagító "erő" lett mindennapjaimban. Minderről, 
mint megtartó értékekről írok, a gyönyörű költészet segítsé-
gével. 
    Szécsi Margittal szeretném hinni, hogy: "Úgy néztem 
magamra mindig, / ahogy csodára nézni illik." Biztos és 
nyugodt pillanataimban nemcsak tudom, de bonyolultságá-
tól meghatódva érzem: a lüktető emberi lét a legnagyobb 
érték. Én is vagyok "...fenség,/ Észak-fok, titok, idegen-
ség." (Ady: Sem utódja, sem boldog őse)). Életem legnehe-
zebb pillanataiban az Isten általi rendkívüliség hite tartott 
egyben. Sokat tűnődtem, honnan kaphattam a spiritualitá-
somat, az ég felé való nyitottságot... A Biblia szerint "a hit 
Isten ajándéka". (Ef. 2,8) E szellemi ajándék mellett, sze-
rencsésnek érzem magam, hogy fontosabb életszakasza-
imban, gyermekkoromban, általános iskolás koromban és 
fiatal felnőtt koromban is volt egy-két, a Magasságos felé 
nyitott személy utamban, aki terelgetett, vezetett.  
    Vallásos "ügyekben" szinte csak kérdések voltak 
családomban, így a kizárólagosság, és az ehhez kapcsoló-
dó korlátok, félelmek nem is merülhettek föl. Imádkoztunk, 
különböző felekezetiségünkben is hasonlóan, mert az Egy 
volt a fontos. Szüleim szülőfalujában volt egy szokás: a 
lány, amikor férjhez ment, fölvette férje vallását.  
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 Így az unitáriusnak született anyai nagyanyám, és 
később lányai, nagyapám után katolikusok lettek. Édes-
anyám Édesapám után vissza, példás unitárius. Gyermek-
koromban gyakran „elszaladtunk” a katolikus templomba, 
ha a távolabb levő unitáriusba már nem értünk el. Mégsem 
az „jött át”, hogy a nők tinglitanglik, hűtlenek; sokkal inkább, 
hogy a külső csak forma, a keret másodlagos; és a 
legbelsőhöz, hitünk középpontjához maradjunk hűek. Apai 
ágon, a színtiszta unitárius vonalon ez még nyilvánvalóbb 
volt.  
    Ezt a befele nézést, a belső ösvényeinken való elin-
dulás gyakran magányos képességét tanítgatta igen korán, 
11-12 éves koromban, egy drága tanárnőm, akire mai na-
pig első szellemi tanítómként gondolok. Később is, amikor 
már jóval nehezebb volt, csak el kellett indulnom; csak ki 
kellett tartanom; csak újra föl kellett állnom. „Csak!” Hullám-
völgyeimben megtalálni, és emlékezni arra, ami/aki örök. 
Nem mindig volt könnyű. Mégis, ha visszagondolok, éppen 
életem legterheltebb időszakai voltak kegyelmi idők. Ezt 
csak így tudom nevezni. Amikor fájdalmamban kiszolgálta-
tott voltam, és a kín, a már kiapadtnak hitt forrásaimban, 
kútjaimban nap mint nap újabb erőt fakasztott – akkor érez-
tem, hogy nem vagyok egyedül. Jól tartja a gyerekdal és 
József Attila is: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak 
menni”! És amikor elértem a szenvedés fenekét, akkor tud-
tam elrugaszkodni a felemelkedéshez.        
    Milyen különös, hogy értékeimről beszélve ilyen 
hosszan foglalkozom a fájdalommal… Talán nem véletlen. 
Húsvét és Pünkösd között vagyunk. Még emlékezünk 
Nagypéntekre. Most alapszimbolikájának két elemét, két 
Jézussal „megtörtént” eseményt emelek ki: a kereszthordo-
zást és a kereszten függést. Míg első esetben az emberfia 
tartja a keresztet, a másodikban a kereszt tartja az emberfi-
át. A kereszt, mint jelkép, erejéről, személyes életünkben 
betöltött szerepéről számos szólásmondásunk tanúskodik. 
Mi is hordozzuk, és mi is fölkerülhetünk a magunkéra, mely 
felemel és megtart.  
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Én segítőként különösen fontosnak tartom tudatosítani, mi-
lyen kereszteket hordozok: életút keresztjeim a múltból, 
szakmai pályám keresztjei, elkövetett hibák miatti szoron-
gás keresztjei, stb.. Ezek terhei ma már áldó hatással van-
nak, mondhatni: megtartanak engem, hiszen megtörtént az 
„átkapcsolás”; magam is fölkerültem a keresztre, azáltal, 
hogy értéket tulajdonítok e szenvedéseknek. 
    Értékekről gondolkodva óhatatlanul tolakodik fejembe 
az értékválság manapság divatos fogalma is.  
 
 Én erről azt gondolom, hogy az értékek nem, csak az 
ember, a személy lehet válságban. És van is, identitásának 
legkülönbözőbb „összetevőiben”. Ebből fakadnak aztán a 
további gondok…Számomra a haza, a nemzet, nemzeti 
ünnepek, a magyarság fogalmai olyan jelentést, tartalmakat 
hordoznak, amelyek nem szezonálisan élnek a szívemben. 
 
    Az író, költő összetartja a kultúrát. A mi nyelvünkön 
ez különösen igaz. Az itthon-otthon levés több, mint egy 
tájhoz, házhoz való kötődés. Hány ember megteremtett egy 
viszonylagos polgári jólétet, de nincs meg az a transzcen-
dens kötődése, amelytől itthon érezné magát. A vallás sok-
kal több, mint doktrína. Talán ezért van olyan fontos identi-
tásőrző szerepe az egyházaknak a szórványban, diaszpó-
rában, mert a (nemzet) közösséghez való kötődést éltetik.  
    Magyar vagyok és erdélyi. Hangsúly az erdélyin. És 
amikor erre gondolok, igen, vagányabbnak, kicsit felsőbb-
rendűnek is érzem magam. „Olyan érzés, mintha az árral 
szemben úsznék.” – ahogy egy kedves amerikai erdélyi 
barátom megfogalmazta. Azt hiszem, ez a sorsközösség 
érzése, vállalása. Tanulni, magyarságismeretet, irodalmat, 
történelmet lehet bárhol. De mitől leszek magyar?!... Ha azt 
választom. Ha úgy viselkedem. Méltón. És ez a döntés tisz-
teletre méltó, becsülendő. Szintén a diaszpórában hallot-
tam: Lehet valaki magyar úgy is, ha már nem beszéli a 
nyelvet, de a kultúrát, a hagyományokat, ősei emlékét őrzi, 
és időről időre felidézi. 
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    Végül muszáj szólnom pár szót gyökér-ügyben. A hit, 
a fájdalom, a nemzet és haza értékei után álljon itt a szű-
kebb nemzetség, a család értéke. A legnagyobb ajándék, 
örökség, amit szüleimtől (és nagyszüleimtől) kaptam, az a 
biztonságérzet, hogy volt otthonom, otthonunk. Gyerme-
künk kedves szórakozása, ha földobjuk és elkapjuk… Föl-
dobjuk, kacag, lehull, elkapjuk. Nem tudja, hogy el fogjuk 
kapni. Nem racionális tudás. De biztos benne, hogy aki föl-
dobja, el fogja kapni. Tudja. Ezt a biztos tudást, bizalmat 
szeretném megvédeni benne, kitágítani térben és időben, 
hogy tartozzon valahová, és ez a valahová tartozás legyen 
neki is jó. Érezze otthon magát az életében. Boldogságra 
szeretném nevelni, a boldogulással szemben. És a fenti 
értékeket átörökíteni, hogy váljanak erőforrásaivá, és azok 
mentén kapcsolódjon embertársaihoz és a magyarokhoz.  
 

(Orbán Erika, teológus, mentálhigiénikus) 
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Második téma: Tudomány 
 
 
 
 
 

 
Mi jut eszébe egy bal agyféltekés tudós-
nak a virágról? 
    Az a lehető legpontosabb, egyetlen 
definíció, ami a tudósgenerációk egymás-
ra épülő megfigyelései, leírásai, kísérletei 
alapján megfogalmazódott, és bekerült a 
szakkönyvekbe, tankönyvekbe. Se több, 
se kevesebb. Pontosan annyi. De mindig 

hozzátesszük: A tudomány jelenlegi állása szerint. Mivel a 
tudományos igazság változik, fejlődik, módosul. 
    Definíciója szerint a virág egy szaporodásra módosult, 
korlátolt növekedésű hajtás. Termése lehet a gyümölcs, zöld-
ség vagy egyszerűen az átörökítő mag.  

      
    Mi az iskolai tanulás célja? 
    
     A memoriter (többnyire irodalmi 
szöveg fejben tartása) fontos az isko-
lában. Nem egyenlő a biflázással vagy 
magolással, kész szöveg betanulásá-
val, amit aztán lehet szajkózni gondol-

kodás nélkül. De meg kell tanulni, elfelejthetetlenül, az írás-
olvasást, a szorzótáblát, a mértékeket, egyszóval az alapisme-
reteket, alapkészségeket, amelyekre egész életünkben szük-
ségünk lesz.  
    Ám vannak olyan ismeretek is, melyeket, ha nem va-
gyunk szakemberek, felesleges és megterhelő fejben tartani. 
Ezeket, miután megtanultuk az iskolában, és osztályzatot is 
kaptunk rá, elfelejtjük, mivel nem használjuk őket a gyakorlati 
életben. Ha esetleg szükségünk van rá, bármikor fellapozha-
tunk egy lexikont vagy rákereshetünk egy internetes honlapon. 
 

Feladat: Vizsgáljuk meg a magunkkal hozott 
virágot, és próbáljuk meg egzakt módon leírni 

azt, amit látunk! 



65 

 
  

A XIX. és XX. század tudomány- és technikatörténete  
dióhéjban 

  
 A Magyar Korona területén évszázadokon át a latin volt 
a törvényhozás nyelve, II. József pedig a németet tette hivata-
los nyelvvé. Ennek ellensúlyozására és a szellemi élet fellen-
dítése végett indult el a nyelvújítási mozgalom a XVIII. szá-
zad legvégén. Kazinczy Ferenc és társai rengeteg új szót al-
kottak, melyeknek jelentős része meghonosodott. A jelenlegi 
hivatalos álláspont szerint a magyar a finnugor nyelvek közé 
tartozik, de léteznek alternatív elméletek is. Több utazó pró-
bálta megkeresni a magyarok őshazáját. Reguly Antal az Ural 
környékén a finnugorok között élt, Kőrösi Csoma Sándor elju-
tott a Himalája környékére, Vámbéry Ármin éveket töltött Ázsi-
ában a török rokonságot keresve. Egy 2000-ben publikált férfi 
Y-kromoszóma vizsgálat szerint a magyar férfiak ősei legalább 
25 000 éve a Kárpát-medencében élnek. A néprajztudósok 
az elmúlt 200 évben folyamatosan tanulmányozták a népha-
gyományokat (Bél Mátyás, Berzeviczi Gergely), népi foglalko-
zásokat (Herman Ottó), lakáskultúrát. Összegyűjtötték és köz-
kinccsé tették a népmeséket (Benedek Elek, Illyés Gyula), 
népdalokat (Vikár Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán), néptán-
cokat (Takács András, Martin György). 
  A közlekedés fejlesztése a folyók szabályozásával kez-
dődött. Először a Dunát, majd a Tiszát (Vásárhelyi Pál tervei, 
Széchenyi István szervezése) szabályozták, tették hajózható-
vá, gátakat és víztározókat építettek. Földrajztudósaink mind 
a magyar, mind a különböző kontinensek hegy- és vízrajzának 
leírásában maradandót alkottak, geológiai kutatásokat végez-
tek (Hunfalvy János, id. Lóczi Lajos, Cholnoky Jenő, Princz 
Gyula, Teleki Pál). Az első gőzüzemű vasút 1846-ban épült, a 
Kiegyezés idejére 2234 km, 1919-re pedig 22 869 km lett a 
sínek hossza. A villamosmozdony feltalálása Kandó Kálmán 
nevéhez fűződik. Az 1944-ben alapított vasöntödéből fejlődött 
ki a Ganz és Társa Danubius Villamossági-, Waggon- és Hajó-
gyár Rt., melynek  különböző üzemei gyártották a mozdonyo-
kat, darukat, vagonokat, később pedig a villamos berendezé-
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seket. Itt valósították meg újításaikat Zipernowsky Károly, Déri 
Miksa és Bláthy Ottó Titusz. A kontinens első kéregvasútja 
1896-ban kezdett utasokat szállítani, a 2. metróvonal 1973-
ban, a 3. földalatti 1990-ben, a 4. pedig 2014-ben került fel-
avatásra a fővárosban. 
  A mezőgazdaság és a biológia is gyors fejlődésen 
ment keresztül a XIX. században. Pethe Ferenc volt az első 
agrárszakíró. Magyarországon is megalkották az állatrend-
szertant (Földi János), növényrendszertant (Diószegi Sámuel, 
Fazekas Mihály, Jávorka Sándor), valamint füvészkerteket 
(Kitaibel Pál), arborétumokat, tájvédelmi körzeteket hoztak 
létre. Festetics Imre gróf már 50 évvel Gregor Mendel előtt 
publikálta egy morva újságban az öröklődés némely törvény-
szerűségét (Mendel-törvények). Barbara McClintock a 40-es 
és 50-es években kukoricán végzett genetikai kutatásaiért 
1983-ban kapott Nobel-díjat. Watson és Crick írták le a DNS 
kettősspirált, amiért szintén Nobel-díj járt 1965-ben. A térszer-
kezet felderítéséhez Rosalind Franklin rtg-krisztallográfiás fel-
vételét használták. 1972-ben kezdődött a rekombináns DNS-
technológia, vagyis a több fajból származó örökítőanyag sok-
szorozása egy molekulává egyesítve. 1990-2006 között meg-
határozták az emberi genom nukleotidsorrendjét. Géntechno-
lógiával állítanak elő fehérjéket, génkiütött lényekben vizsgál-
ják gének funkcióját, genetikailag módosított növényeket ter-
mesztenek, és ezért terjed a GMO növények fogyasztása az 
állatok és emberek között. Czeizel Endre hozott létre genetikai 
tanácsadót, ill. a veleszületett betegségek országos nyilvántar-
tását. 
  A pszichológia a XIX. sz. legvégén vált önálló tudo-
mánnyá. Létrejött a magyar pszichoanalitikus iskola is. Mérei 
Ferenc (1909-1986) foglalkozott gyermeklélektannal. A gyer-
mekközpontú, cselekvésre és önálló véleményalkotásra neve-
lő iskola volt az eszményképe, ezért fontosnak tartotta a peda-
gógusok képzését. A Kiegyezés után bevezették a 6-12 éves 
gyerekek tankötelezettségét, ekkor a népesség 36%-a volt 
írástudó. 1913-ban már a gyerekek 93%-a járt iskolába, és a 
népesség 69%-a tudott írni olvasni. A középiskolák száma a 
világháborúig 229-re nőtt, köztük 3 nyilvános leánygimnázium, 
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melyek közül az elsőt 1896-ban nyitották meg. Hugonnai Vil-
ma 1879-ben szerzett orvosi diplomát Zürichben, de csak mi-
niszterváltás után avatták orvosdoktorrá. 1897-ig kellett várnia 
hogy, az uralkodó közbenjárására, praktizálhasson orvosként, 
addig bábaként dolgozott. A hazai egyetemek korlátozottan 
voltak elérhetők a nők számára a XX. sz. első felében, az ösz-
szes egyetem összes fakultása csak a II. világháború után 
nyitotta meg kapuit a nők előtt. 
 Hang- és képtechnika vonatkozásában az 1898-ban 
megjelenő fonográf csak gyenge minőségű hangfelvételre és 
lejátszásra volt alkalmas, a gramofon 1907-től csak lejátszás-
ra. A telefont 1876-ban szabadalmaztatták, a telefonhírmondó 
Puskás Tivadar nevéhez fűződik. Nikola Tesla közvetített elő-
ször hangot rádióhullámon át 1906-ban, kifejlesztette a radar-
rendszert, a vezeték nélküli rádióadótornyot, váltóáramú 
transzformátoros és dinamós áramtovábbító rendszert, ami az 
egész világon elterjedt. Budapesten 1925-ben közvetítettek 
először rádióadást. A magnetofonok és lemezjátszók nálunk a 
1960-as években jelentek meg. A mikrobarázdás lemezt 
Goldmark Péter Károly találta fel 1944-ben az USA-ban. Bay 
Zoltán nevéhez sok találmány fűződik: radar, fotoelektron-
sokszorozó, új rendszerű EKG, speciális lámpák, részecske-
számláló, fénysebességre alapozott méter-definíció. Pulvári 
Károly kidolgozta saját hangrögzítési eljárását a magyar han-
gosfilm megjelenésekor. Tihanyi Kálmán nevéhez fűződik a 
teljesen elektronikus, töltéstároló típusú televíziós rendszer 
feltalálása 1924-ben, Mihályi Dénes pedig a forgótükrös televí-
zió vevőkészülék megalkotója. Goldmark Péter Károly a szí-
nes televízió atyja, a videomagnó feltalálója. Magyarországon 
1957 óta van tv-adás, 2015 óta digitális a műsorszórás. A digi-
tális kamerák és DVD-lejátszók/felvevők az új évezred termé-
kei, a plazma televíziók 1998-ban, az LCD tv-k 2001-ben je-
lentek meg. Gábor Dénes (1900-1979) gyors oszcillográfot 
szerkesztett a nagyfeszültségű hálózatok rövid feszültséglöké-
seinek vizsgálatára, plazmalámpát konstruált. Torzításmentes 
lencserendszert tervezett, amit fényképezőgépekben, vetítők-
ben használnak. 1947-ben megalkotta a holográfia elvét, ami 
forradalmasította a rövid ideig fennmaradó térbeli folyamatok 
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rögzítésének technikáját, és 1971-ben kapott érte Nobel-díjat. 
 Az atomfizika területén számos nő, és számos magyar 
neve méltó említésre. A lengyel Maria Sklodowska (1867-
1934) 1903-ban doktorált Franciaországban első nőként. 
Ugyanebben az évben férjével, Pierre Curie-vel (1859-1906), 
és professzorával, Henri Becquerel-lel (1852-1908) együtt 
megkapták a fizikai Nobel-díjat a radioaktív sugárzás felfede-
zéséért. Marie Curie volt az első Nobel-díjas nő, a díj után már 
fizetést is kapott a Sorbonne-on, addig 10 évig ingyen dolgo-
zott, és közben szült két lányt. Férje halála után neki ajánlották 
fel a tanszék vezetését, tehát professzorrá is vált, szintén első 
nőként. Az 1911-es kémiai Nobel-díjat a rádium és a polónium 
felfedezésért már egyedül ő kapta. Mai napig ő az egyetlen, 
aki szakterületén kétszeresen díjazott. 1914-ben megalapítot-
ta a párizsi Rádium Intézetet, ahol lánya, Irene (1897-1956) is 
dolgozott, valamint annak férje, Frédéric Joliot (1900-1958), 
szintén Nobel-díjasok 1935-ben a mesterséges radioaktivitás 
felfedezéséért. Lénárd Fülöp (1862-1947) 1905-ben első, ma-
gyar származású német fizikusként kapott Nobel-díjat atom-
modelljéért. Szilárd Leó (1898-1964) agyában fogant meg a 
láncreakció gondolata, részt vett 1943-ban a chicagói első 
atomreaktor megépítésében. Wigner Jenő fizikai Nobel-díjas 
1963-ban az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért. 
 Híres matematikusaink közül említésre érdemes Neu-
mann János (1903-1957),  akinek 1932-ben jelent meg a 
Kvantummechanika matematikai alapjai című műve, majd a 
Játékelmélet 1944-ben. Ugyanakkor kidolgozta az elektronikus 
számítógépek működési elvét, Los Alamosban részt vett az 
atombomba kifejlesztésében. Kemény János (1926-1992) 
megalkotja a BASIC programnyelvet és az e-mailt. Gróf And-
rás (1936-2016) a microchip megalkotója. Ő alapítja 1968-ban 
az Intelt. A Xerox cégnél ifj. Simonyi Károly (1948-) kifejlesz-
tette a monitoron megjelenő szövegszerkesztő programot. A 
még ismeretlen Microsoft cégben ő ismertette meg Bill Gates-
szel a billentyűzetet helyettesítő grafikus menü használatát, ő 
dolgozta ki a Windows operációs rendszert, másokkal együtt a 
World és Excel programokat.  
 Az orvostudomány területén az injekciós tű feltalálása 
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a XIX. sz. elején lehetővé tette az oltások és injekciók beadá-
sát. Bugát Pál volt a magyar orvosi szaknyelv megteremtője. 
Schöpf Mérei Ágoston 1836-ban ortopédiai Intézetet alapított, 
majd 1938-ban megnyitotta az ország első gyerekkórházát. 
Semmelweis Ignác a klórmeszes kézmosás bevezetésével 
csökkenteni tudta a gyermekágyi lázban elhunyt anyák szá-
mát. Korányi Frigyes ideg-, bel- és tüdőgyógyász a fizikális 
vizsgálatot bakteriológiai, kémiai és rtg-vizsgálattal egészítette 
ki, így harcolt eredményesen a tbc ellen. Fodor József volt az 
iskolaorvosi hálózat megteremtője, a magyar közegészségtan 
hazai úttörője. Hőgyes Endre tökéletesítette a veszettség elle-
ni védőoltást és a lépfene gyógymódját, meghatározta az 
egyensúlyszerv helyét. Hugonnai Vilma egészségügyi felvilá-
gosító előadásokat tartott, tanított az Országos Nőképző 
Egyesület Iskolájában. Lenhossék Mihály neuroanatómiával, 
Korányi Sándor szívbetegségekkel, vesebajokkal, cukorbeteg-
séggel, tbc-vel, hastífusszal, öregedéstannal foglalkozott. Bá-
rány Róbert (1876-1936) az egyensúlyozással kapcsolatos 
kutatásaiért 1915-ben kapott Nobel-díjat. 
 A biokémia, biofizika területén jeleskedett Hevesy 
György (1885-1966) aki 1943-ban Nobel-díjat kapott az izotó-
pok indikátorként való alkalmazásáért. Békésy Györgynek 
(1899-1972) egy orvosi Nobel-díj jutott 1961-ben a „fül csigájá-
ban létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezé-
séért". Szent-Györgyi Albert (1893-1986)  már 1937-ben kiér-
demelte a fiziológiai (orvosi) Nobel-díjat a citrátkör leírásáért. 
Lénárd Fülöp a röntgenezés felfedezésében játszott szerepet, 
Hersko Ferenc (1937 – ) pedig kémiai Nobel-díjat kapott 2004-
ben „az ubikvitin közvetítette fehérje-lebontás felfedezéséért”. 
    Az áttekintésből kimaradtak a XX. század második felé-
nek magyar kutatói és feltalálói, mivel az egyes tudományágak 
bemutatásánál a kezdetekre és a magyarok szerepére szorít-
koztam. Bár nem hangsúlyoztam, de tény, hogy a magyar gé-
niusz képviselőinek nagy többsége külföldön élt és dolgozott, 
ott ért el sikereket. 

(Maróthyné dr.Tóth Erzsébet, biokémikus) 
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A tudomány egyre bonyolultabbá válásával és szakte-

rületekre bomlásával véget ért a mindent tudó, mindenhez értő 
emberek kora. Magyar viszonylatban az utolsó erdélyi poli-
hisztor, az unitárius vallású Brassai Sámuel, 1897-ben halt 
meg, az utolsó magyarországi polihisztor pedig, a felvidéki 
evangélikus Herman Ottó, 1914-ben. Mindketten Kozma Flóra 
kortársai voltak.  

Ezekre a régi típusú tudós polihisztorokra jellemző a 
nagyfokú precizitás, egy bizonyos fajta merevség, melyek ne-
hezen értelmezhetővé és értékelhetővé tette számukra a sza-
bad asszociációkon és szuggesztivitáson alapuló költészetet. 
Így pl. Herman vitába keveredett Gyulai Pál költővel, aki a 
Bükk szerinte nem létező lábáról merészelt írni a Bükk öle he-
lyett és vadgalamb búgásról egy olyan helyen, ahol a szó szo-
ros értelmében csak örvös galambok vagy vadgerlék fészkel-
nek. Ő nyilván Petőfit is megkritizálta volna, aki a völgyben 
kerti virágokat lát nyílni, pedig ott csak vadvirágok tenyészhet-
nek. Vagy József Attilát, aki vadakat terelő juhászról beszél. 
Brassai pedig, aki naponta pontosan 5000 lépés sétát tett, 
később 3000-et, rendszeresen korrigálta látogatói pontatlan 
nyelvhasználatát, akik búcsúzáskor viszontlátást mondtak neki 
ismétlátás helyett. Logikailag neki teljesen igaza volt, de mint 
tudjuk, a nyelv nem mindig logikus. 

Ma már elfogadott, hogy a tudós kutatónak szüksége 
van a jobb agyfélteke „isteni szikrájára” is, hogy új jelensége-
ket, törvényeket, mechanizmusokat fedezzen fel. Kutatásai 
során a felfedező azt találja meg, ami már létezik a természet-
ben, a feltaláló pedig olyan szerkezetet alkot, ami nem létezik 
a természetben. 

Mérő László (matematikus és pszichológus kortár-
sunk, aki maga is párhuzamosan műveli a reál és humán tu-
dományokat, ami a harmonikus személyiség jellemzője) feltet-
te a kérdést, mit jelentett okos embernek lenni régebben, és 
mit jelent manapság? „Azokat tartottuk okosnak, akik képesek 
voltak a jövőt megjósolni. Ma már az az okos ember, aki tudja, 
lehetetlen a jövőt előre látni. Lehetetlen minden aspektusra 
felkészülni. Nem lehet megközelítőleg sem előre jelezni. Még-
is, az okos ember tud alkalmazkodni hozzá.  
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Alkalmazkodik és készenlétben áll a változásra, a rugalmas 
gondolkodásra. Bármikor, bármire konvertálható tudása van.” 

Ezt a konvertálható vagyis értékőrző, nem devalváló-
dó tudást pedig valahol, valakitől meg kell szereznünk. Nem is 
magát az enciklopédikus tudásmennyiséget, ami lehetetlen 
vállalkozás, hanem a mindenkori aktuális ismeretekhez, infor-
mációkhoz való hozzáférés módját, módszerét. A jelenlegi 
informatikai forradalom körülményei között, amikor egy kattin-
tással elérhetjük, hogy ömöljenek, zúduljanak ránk az ellenőri-
zetlen hírek, irományok, kitalációk, nem az a fő kérdés, hogy 
megtanuljuk-e kezelni a számítógépet (ez természetesen 
alapfeltétel), hanem az, hogy milyen módon szelektálunk az 
általa közvetített tartalomban. Más szóval, utána kell járnunk a 
kapott információ hitelességének több forrás összehasonlítá-
sával, ahelyett hogy kényelmesen készpénznek vennénk, sőt 
tovább küldenénk ismerőseinknek. 

„A természettudomány gyorsan felfedezte az egyfor-
maságot, majd lassanként kezdett ráébredni a sokféleségre. 
Az alkotó művészeteknek sok mindent meg kell tanulniuk a 
Világegyetem egységéből. Ez az a pont, ahol a kétféle gondol-
kodásmód találkozik. (John Barrow kozmológus: A művészi 
világegyetem, 1995) 

Kodály Zoltán szerint is: „A tudós annál különb, minél 
több van benne a művészből és viszont. Intuíció, fantázia nél-
kül a tudós legfeljebb téglahordója lehet a tudománynak. Mű-
vész pedig szoros belső rend, szerkesztő logika nélkül megre-
ked a művészet peremén.” 

 
Ehhez a megállapításhoz Perczelné Kozma Flóra 

hozzáteszi: „A mi egyházunk nem ismer olyan tudományt, 
olyan civilizációt, olyan reformációt vagy bármi néven neve-
zendő haladó munkát – legyen az bár a legrohamosabb emel-
kedéssel összekötve – mely valaha az Isten-hitet kipusztíthat-
ná a világból, és a jézusi eszméket másvalamivel pótolhatná 
az emelkedett emberi lélek számára.” (Eszménk az egyházi 
életben) 
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Szerinte minden anya képes „tudományosan” oktatni, 

nevelni a gyerekeit arra, hogy értelmi, érzelmi és spirituális 
intelligenciával felvértezve lépjenek be a társadalomba, gyűjt-
senek maguknak értékes tudást, műveltséget, és használják 
azt saját és mindannyiunk javára.  
 A szülők után az iskola az, amelyik meghatározza a 
felnövekvő generációk hozzáállását a tudáshoz, a tanuláshoz. 
A jelenlegi magyar iskolarendszer egyik nagy gyengéje az ún. 
humán tárgyak (irodalom, történelem, rajz, ének) elhanyagolá-
sa a gyakorlatban (tehát a profitorientált gazdaságban) jobban 
kamatoztatható reál tárgyak (matek, fizika, kémia, biológia, 
közgazdaságtan, nyelvek) javára. Ez közép és hosszú távon 
lúzerré (vesztessé) teszi a magyar fiatalokat, mert egyoldalú 
szakosodásra kényszeríti őket, holott a széles látókörű, krea-
tív, megszerzett tudásukat (vagy inkább tanulási módszerüket) 
folyton tágító, szükség szerint módosító embereké a jövő. 
Azoké, akik evidensnek tekintik az élethosszig tartó tanulás 
(lifelong learning) szükségességét, mi több ez öröm- és bol-
dogságforrás számukra. Ha a szülők és az iskola jó irányba 
fejlesztik a gyermekek és fiatalok képességeit, azok meg tud-
nak majd birkózni a jövő kihívásaival.  
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Harmadik téma: Vallás 
 

    A virág motívum jól 
szemlélteti a valóság művészi, 
tudományos és vallásos megkö-
zelítésének különbözőségét. A 
középkorban az ismeretek elsa-
játításának sorrendjét is virággal 
ábrázolták. Vizsgáljuk meg az 
ún. hét szabad művészetről az 
V. században készített hétszir-
mú virágot, mely egymásra épü-
lő kétszintű képzést takar. 
    A korabeli diákok (szabad 
emberek) alapszinten, három 
egységben (trivium), sajátították 
el a nyelv írásbeli és szóbeli 
használatának művészetét 

(nyelvtan, szónoklattan, logika) majd középszinten négy egy-
ségben (quadrivium) a matematikát (számtan, mértan, csilla-
gászat, zene). A latin „ars” szó ma egyértelműen humán mű-
vészetet jelöl, amire akkoriban a görög „techné” szót használ-
ták. Minden tudományágat női figura személyesít meg, a jel-
lemző attributumokkal együtt. A virág közepén található a mű-
vészetek  királynője, a Filozófia (a Bölcsesség szeretete), a 
gondolkodás tudománya, melyet magas szinten tanulmányoz-
nak illetve művelnek, gyakran egy életen keresztül, az arra 
hivatottak. A szirmokat kettős kör (teljesség szimbóluma) kere-
tezi. Filozófia lábainál vitatkozik egymással két jelentős görög 
bölcselő: Szókratész és Platón. A nagy körön kívül, alul he-
lyezkednek el a költők és a mágusok. Alárendelt helyük mutat-
ja csekély értéküket a kora középkor mereven bigott vallásos-
ságának a felfogásában.  
     A keresztény gondolkodásban a szabad művészetek/
tudományok ismerete előfeltétele volt a teológia (Istenről szóló 
beszéd vagy Isten Igéje, szava) tanulmányozásának, valamint 
a vallások hirdetésének. A teológia egyébként a filozófia és a 
logika  tudományos   eszköztárát   használja,  akár  a   filozófia 
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egyik alcsoportja is lehetne, bár e tekintetben világi és egyházi 
oldalról egyaránt nagy az ellenállás. Manapság teológiát nem-
csak hittudományi karokon oktatnak, hanem világi egyeteme-
ken is. Magyarországon 2015-ben indított bibliatudományi mi-

nor szakirányt az ELTE, melyre bárki beiratkozhat pusztán 
ismeretszerzési céllal, anélkül hogy diplomája megszerzése 
után valamelyik egyház szolgálatába állna.  
 Itt nemcsak a hivatalosan elfogadott (kanonizált) szent 
írásokat és iratokat vizsgálják kritikus szemmel, hanem az ún. 
apokrif dokumentumokat is, melyeket nemrégiben találtak 
meg. 1945-ben, Egyiptomban, bukkant fel a Nag Hammadi 
gyűjtemény, 1947-ben kerültek elő a holt-tengeri kumráni te-
kercsek, melyeknek tartalmát csak mostanában kezdik publi-
kálni a világhálón.   
 

 Legelőször is talán az, hogy önmagán túl valamilyen 
rejtett tartalmat hordoz, valami misztikus, ezoterikus lényeget. 
Tehát szimbolikus (jelképes) értelme van. Ennek alátámasztá-
sára elég felidéznünk 13. századi nyelvemlékünk, az Ómagyar 
Mária-siralom, egy közismert strófáját: 
 

Világ világȧ, 
virágnȧk virágȧ, 

keserűen kínzatul, 
vos szëgekkel veretül! 

 

 Kit, mit jelképez vajon a világ világa (világossága), vi-
rágnak virága, vagyis a legintenzívebb fény és a legszebb vi-
rág? Itt természetesen az anyja által siratott szenvedő Jézust, 
ezen túl pedig magát az Életet. Az Élet pedig, mint tudjuk, ma-
gában hordozza a Halált, mely nem annak ellentéte, hanem 
logikus lezárása.  Az Élet valójában egy meghatározott időben 
 

Körkérdés:  
Mi jut eszébe egy, elvileg a valóságon, természeten 

felülemelkedni képes, vallástudósnak (teológusnak) 
vagy egy egyszerű vallásos embernek a virágról? 
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és térben zajló folyamat, dimenzió, mely a születéssel kezdő-
dik, és a halállal ér véget. Ellentéte az érzékelhetőn túli, végte-
len szellemi dimenzióban rejtőző Halhatatlanság vagy Öröklét, 
melynek nincsen kezdete, vége, sem pedig meghatározható 
tere. Az örökélet tudományosan nem bizonyítható, művészileg 
csak sejthető, vallásilag azonban kétségtelen létezőnek tekin-
tett állapot (túlvilág), mely szerepel többek között unitárius hit-
vallásunkban is. 
 A virág hozzátartozik a temetéshez és a sírokhoz. Az 
élő virágok az örökéletet (ifjúság, tavasz) jelképezik. Hagyo-
mányos halotti virág az évelő krizantém vagy más néven mar-
gitvirág. A liliomot erős halálasszociáció jellemzi, illatának be-
lélegzése is halálos, de csak a 19. századi romantikus mozga-
lomnak köszönhetően vált a korai halál jelképévé. „Hervadása 
liliomhullás volt, ártatlanság képe s bánaté” (Vörösmarty: Szép 
Ilonka) A liliom a  keresztény ábrázolásokon elsősorban Szűz 
Mária virága (szára Mária isteni elméjét, függő levelei aláza-
tosságát, fehérsége pedig tisztaságát szimbolizálja). Másik 
jellegzetes “halálvirág” a rózsa, mely a kereszténység fontos 
növényi szimbóluma. A középkorban szintén Szűz Mária volt 
a rosa mystica, a tüske nélküli rózsa, az ártatlanság jelképe. 
Néhány itáliai reneszánsz képen a Madonna koporsóján szin-
tén rózsákat ábrázoltak, de a Szűzet és Jézust ábrázoló képe-
ken is megjelentek a rózsák, melyek a halál és a feltámadás 
rejtett üzenetét hordozták. Ha ezek a rózsák vörösek voltak, 
akkor egyúttal Jézus mártíromságára és halálára utaltak.  
 

 És íme elérkeztünk a Halál témaköréhez, melyet külön-
bözőképpen ítélnek meg és ünnepelnek a különböző vallások 
és a vallástalan emberek .  

 

A Halottak Napja hitfelfogásunkban  
 

A Halottak Napja sokunkat foglalkoztat, és természe-
tesen szeretnénk tisztázni a témához való hozzáállásunkat. 
Mindenekelőtt az a kérdés merül fel, hogy nekünk, protestán-
soknak, unitáriusoknak kell-e foglalkoznunk ezzel a gyökerei-
ben római katolikus ünneppel (én szívesebben használnám a  
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megemlékezés kifejezést), annak ellenére, hogy az Unitárius 
Egyház Istentiszteleti- és Szertartási rendjében, amelyet a 
vargyasi zsinaton elfogadtunk, szerepel. A témával foglalkoz-
nunk kell, mert híveink és sokunk életében is egy rituális moz-
zanattá vált, amelyet gyakorolunk. 

 Még ma is létezik egyházunkban egy hivatalos és egy 
népi vallásosság. Az úgynevezett hivatalos vallásosság az 
unitárius hitelvek értelem és lelkiismeret szerinti megvallására, 
igazolására, bizonyítására, rendszerezésére, unitárius identi-
tásra törekszik. 

A népi vallásosság az unitárius identitástudat mellett 
sok  olyan  hagyománnyal,  szokással, rituáléval töltekezett és  
töltekezik, amelyek nem egy esetben hitelvileg távol állnak 
tőlünk, de amelyek a vallásszocializáció jelenségkörén keresz-
tül belopták magukat híveink életébe. Ezt meghatározta a ró-
mai katolikus, a református, az evangélikus, és nem egy eset-
ben az ortodox környezet is.  

A fő kérdés az, mit fogunk majd beleépíteni vallásunk-
ba a jövőben. A halottak-napi megemlékezés ebből a szem-
pontból egy békés, nem veszélyes rituálénak tűnik, amelyet 
toleránsan kezelhetünk mi is, unitáriusok.  

A halottak napja történetileg egy kimondottan római 
katolikus gyökerekhez kapcsolható ünnep. Eredetileg a min-
denszentek napján, november 1-én tartották. Az újabb római 
katolikus források november 2-ra teszik. Sokszor azonosítot-
ták és sokszor egybemosták ezt a két ünnepet. 

A mindenszentek ünnepével kezdjük (november 1), és 
megnézzük, hogy mi is ennek a történelmi gyökere. Tehát ez 
az ünnep, amelyet az összes szentek és vértanuk emlékére 
szenteltek, a görög egyház már a negyedik század óta tartotta 
a pünkösd utáni vasárnapon. A római egyház a VI. század 
elején kezdte ünnepelni, IV. Gergely pápa (827-844) tette át 
november 1-re. 

A halottak napját először egy Odillo nevezetű cluny 
apát 993-ban ülte meg, és 999-ben II. Szilveszter pápa az 
egész egyháznak ajánlotta. A halottak napja (november 2) 
történetileg is különbözik a mindenszentek napjától. 
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A reformáció napját október 31-én ünneplik. Luther 

nem véletlenül választotta ezt a napot. Október 31-e megelőz-
te a mindenszentek ünnepét, amikor nagyon sokan elzarándo-
koltak a wittenbergi vártemplomba, hogy megtekintsék a szen-
tek ereklyéit. Így a 95 tétel kiszegezése nagyon jól időzített és 
kigondolt eljárás volt. 

Az unitáriusoknál a közösségi jelleg van kiemelve, 
lebontva az individuum területére. Halottak napján elhunyt 
szeretteinkre úgy emlékezünk, hogy az irántuk érzett szeretet 
és tisztelet egy életre megmaradjon. 

(dr.  Rezi Elek, teológiai professzor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halálfélelmünket és szeretteink halálán érzett fáj-
dalmunkat csökkenthetjük a halál szükségszerűségének és 
valójában örömteli voltának tudatosításával. Annak felisme-
résével, hogy a teljes megsemmisülés nem létezik. Az Élet, 
melynek részét képezi, folyton megújul, mint a természet. 
Fontos, hogy lélekben felkészüljünk rá. Ebben nagyon so-
kat segíthetnek lelkünk vezetői, pásztorai, gondozói és gyó-
gyítói: a próféta, az apostol, a lelkész, a mentálhigiénikus, a 
pszichológus. Közöttük egyre több a férfiaknál általában 
empatikusabb, spirituálisabb beállítottságú nő.  

Körkérdések: 
  

Ki, hogyan, mikor találkozott a halál tényével, 
milyen közeli hozzátartozóit veszítette el, van-
nak-e halálközeli élményei, fél-e a haláltól? 
Van-e átjárás az élők és a holtak birodalma 
között (zombik, kísértetek, halottidézés, asz-
taltáncoltatás, okkultizmus)?  Lehet-e egy kö-
zös, láthatatlan egyházba tömöríteni az élőket 
és a holtakat (W. Channing transz-
cendentalizmusa, melyről Kozma Flóra is   
rokonszenvvel írt)? 
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Ökumenikus, sőt egyetemes szolgálatot végeznek a 

kórházlelkészek, börtönlelkészek, utcalelkészek, mivel az 
arra rászorulók és azt igénylők lelki gondozását nem kötik 
felekezeti hovatartozáshoz, sem pedig tételes vallásosság-
hoz. Segítenek közösségi és kultúrértékeink is: könyvek, 
előadások, hangversenyek, prédikációk.  

Carl Gustav Jung szerint tanácsos lenne felkészül-
nünk a halálra, vagy inkább a halhatatlanságra. Ez lenne 
életünk második szakaszának a feladata (35-40 éves kor-
tól). Aki Jungot olvassa, annak fokozódik az életkedve, 
mert kibékül a halállal. 

 
 

 
 

Kozma Flóra szerint nincs szomorúbb  jelenség annál 
mint, hogy az emberek nem tudnak hinni. Az ő szabadelvű 
hitének a lényegét így foglalta össze Vári Albert (1868-1953, 
unitárius lelkész, egyházi író, főiskolai oktató, szerkesztő) a 
Felolvasások és Közlemények második kötetének megjelené-
se után 1915-ben:  

 
 

Az életvégről nézve, az életminőség legfontosabb mu-
tatója az emberi kapcsolataink minősége. Akkor hát 
erről kell beszélnünk. Meg mindarról, ami ezzel ösz-
szefügg, az identitás, az elfojtások, az elengedés, a 
bennünk végbemenő változások, de a társadalmi előí-
téletek is. Ha minderről nem veszünk tudomást, akkor 
egyszer csak minden véget ér, és lehet, hogy sosem 
voltunk igaziak, és sosem voltunk boldogok, hogy 
nem mertünk, vagy nem is voltunk tudatában. Ha ezt 
sosem felejtjük, akkor minden percet úgy élünk, hogy 
értéke van, visszahozhatatlan, és jelen kell lennünk. 
Nem árt tudni, hogy ez az egész itt véges, és egyetlen 
dolog nem megy kárba, a szeretet. (Tisza Kata, író, 
öregségkutató) 



79 

 
 „Az észnek és a szívnek, a hitnek és a tudásnak, az 
érzelem melegségének és az értelem logikájának egy szép 
összhangba olvadása jellemzi az író lelki világát…Nem kon-
zervatív, de nem is radikális. Olyan mint maga az élet…
Szellemi mértéke minden téren a Krisztus. Nem az ortodoxia 
merev istenembere, hanem a szabadelvű kereszténység em-
ber Jézusa…Minden téren a fokozatos fejlődésnek s a mérsé-
kelt haladásnak a híve s buzgó munkása…A vallási racionaliz-
mus mellé egy kis miszticizmust és metafizikai gondolatot sür-
get. A protestáns Istentisztelet ridegségét egy kis művészettel 
kívánja enyhíteni…A hitet a haladás legbiztosabb emeltyűjé-
nek tekinti, s ezért keresi és hirdeti a vallás és a tudomány 
összhangját. Nem tudja elképzelni a nevelést vallás nélkül…” 

Flóra világnézetében tehát a három kultúrérték 
(művészet, tudomány, vallás) együtt jelenik meg, világos ér-
tékrendet, hierarchiát alkotva. Első helyen szerepel a vallás, 
másodikon a tudomány, harmadikon pedig a művészet. 

A 21. század tudósai, művészei, és talán teológusai 
is, kezdik elfogadni, hogy van mit tanulniuk egymástól. Vissza-
térés ez, magasabb szinten, a sokszínű világ egységének az 
elfogadásához. Ez pedig közelebb hozhatja egymáshoz az 
embereket. 
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Legfontosabb: a lelki közösség 

 

Azt gondolom, véletlenek nincsenek. Így az sem volt 

véletlen, hogy meghívást kaptam a Nőegylet Önképzőkörébe, 

és ha csak tehettem, szívesen vettem részt az összejövetele-

ken. Különösen tetszett az ÉRTÉKEINK-ről szóló év. Érdekes 

volt megtapasztalni, hogy különböző hátterű, korú, műveltségű 

emberek mennyire azonos nyelven beszélnek, mikor alapvető, 

egzisztenciális kérdések kerülnek terítékre. A beszélgetéseket 

hat téma köré építettük, én most megpróbálom saját gondola-

taimat az életem fonalára felfűzni. 

Első és legfontosabb élményem a család. Budán, a 

Hűvösvölgyben láttam meg a napvilágot, katolikus családban. 

Édesapám Erdélyből, Édesanyám Felvidékről került Budapest-

re. Hárman vagyunk testvérek. Teljesen természetes volt, 

hogy templomba járunk, imádkozunk otthon, a vasárnap a 

családé. Iskolai hittanra is beírattak, azokban az években! Az 

otthonról hozott életforma mélyen belém vésődött, és az évek 

folyamán biztos iránytű volt. Természetes volt, hogy bár na-

gyon nehezen éltünk, - Édesanyám nem járt dolgozni, velünk, 

gyerekekkel foglalkozott – segítettünk mindenkinek, aki rászo-

rult. Azt láttam, hogy fontos az idősekkel, betegekkel törődni, 

és nagyon fontosak a barátok. Sokat jártunk kirándulni más 

családokkal együtt, és a felnőttek úgy tanítottak bennünket a 

természet szeretetére, növények, állatok megismerésére, 

hogy az is a játék része volt. A kultúra is része volt a minden-

napoknak, láttam, hogy szüleim sokat olvastak, így mi is. Ma 

már tudom, hogy gondosan megválogatták a kezünkbe adott 

könyveket, a kötelező olvasmányokat elolvastam, mielőtt elő-

kerültek az iskolában, és meg is beszéltük. Opera és hangver-

seny bérletünk is volt már általános iskolában. Hangszert csak 

én tanultam, de a zenét mindhárman megszerettük. Másodi-

kos koromtól énekeltem kórusban, és ez tart mind a mai      

napig.  
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Az élet sok nehéz pontján segített át a zene. Az élet 

legnehezebb kérdéseit is megbeszéltük, és hatalmas erőt 

adott, hogy láttam szilárd hitüket, Istenbe vetett bizalmukat. 

Ugyanakkor nem akartak befolyásolni, döntéseinket elfogad-

ták, a hivatás vagy párválasztás területén. Ebből az is követ-

kezik, hogy nem mindig döntöttem jól és nem minden tanácsot 

fogadtam meg.  Az úgy nevezett kettős nevelés is segített, 

mert el tudtam igazodni a világnézeti, politikai kérdésekben is, 

az iskolai történelemoktatást is korrigálták szüleim megélt és 

átadott tapasztalatai. Azt is megtanultuk, hogy a munkát csak 

becsületesen szabad végezni, bármilyen a munka, a kollégák 

és a környezet. Nem a karrier volt a fontos, hanem a tiszta 

lelkiismeret. 

Kevés barátom volt, de akivel az értékekben egyetér-

tettünk, megmaradt a kamaszkortól életünk minden szakaszá-

ban, van, aki haláláig.  

Tanulni nagyon szerettem, minden tanárom más pá-

lyát szánt nekem: irodalom, nyelvek, zene, esetleg képzőmű-

vészeti… Ezzel szemben egyszer csak a műszaki pálya kez-

dett érdekelni, így technikumba jelentkeztem, majd a Műszaki 

Egyetem Villamosmérnöki karára, utána egy kutató intézetben 

kezdtem dolgozni. Sehol nem titkoltam, hogy templomba já-

rok, és nem óhajtok belépni a pártba. Azt hiszem tiszteltek 

azért, hogy ezt határozottan ki mertem jelenteni. Folyamato-

san tanultam valamit: másoddiploma, szakmai tanfolyamok, 

nyelvvizsga. Kevés szabadidőmben énekeltem, több kórusban 

is. A munkatársaimnak igyekeztem mindenben segíteni, sok-

szor lelki problémákat is megbeszéltek velem.  

Volt ugyan egy időszak az életemben, amikor nem 

tartoztam közösséghez, a munkahelyemet leszámítva, a férje-

met sokáig ápoltam, mellette voltam az utolsó pillanatáig. Egy 

ideig a munkába menekültem, majd egy lelki élmény gyökeres 

változást hozott. Hatalmas lelkesedéssel kerestem, hogy mit 
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tehetnék, milyen talentumokat kaptam, amelyeket a közösség 

javára használhatnék. Bekapcsolódtam a plébánia életébe, itt 

igazi közösségre találtam, amiben lehetett részt vettem. Köz-

ben beiratkoztam a Teológiára, elvégeztem a hitoktatói szakot. 

Alig vártam, hogy nyugdíjba mehessek, és azzal foglalkoz-

zam, ami betölti a lelkemet. Legközelebb a kicsik (ovisok, alsó 

tagozatosok) állnak hozzám, itt tudom kamatoztatni a kapott 

ajándékokat: a rajztudást, éneket, mesemondást. Csodálatos 

érzés a kis szívüket nyitogatni Isten szeretetére! Van két fel-

nőtt (nyugdíjas) hittancsoportom is. Nemcsak tanulunk, együtt 

járunk múzeumba, kirándulni, koncertekre. 

Átmentem egy súlyos betegségen is, ami arra készte-

tett, hogy önkéntes beteglátogatóként járjak vissza a kórház-

ba. Már korábban is láttam, de most átéltem, mit jelent az 

idős, vagy beteg embernek a sóvárgás Isten után, és azért, 

hogy meghallgassák, imádkozzanak vele.  

  Ha valami új dolog kerül elő, szívesen tanulok, köny-

nyebben barátkozom, mint fiatalabb koromban, nyitott vagyok 

más felekezetek felé, jobban szót tudok érteni a manapság 

sokat szidott fiatalokkal. Néha a testvéreim aggódva megkér-

deznek, hogy bírom mindezt, azt mondom, számomra ez nem 

fárasztó, mert csak azt teszem, amire a belső hívás késztet. 

Egyébként ők is hasonlóan élnek, hiszen ezt tanultuk a szüle-

inktől! 

  Ha össze kellene foglalni, hogy mit tartok a legfonto-

sabbnak, remélem, ebből az önéletrajzból kiderül, a fő dolog: 

KÖZÖSSÉG. Istennel, családommal, magyar és nem magyar 

testvéreimmel, szóval mindenkivel, aki ezt elfogadja.  

(Egry Zsuzsa, teológus, villamosmérnök) 
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A kereszténység központi értékeit leginkább a kará-

csonyi ünnepkör hordozza. Ezek a következők: Isten és egy-

más iránti szeretet, békesség, családi összetartás, szolidaritás 

mostohább körülmények között élő embertársainkkal. A dog-

mák és szertartások különbözőségén túl ezen eszmények 

megvalósításának a szándéka köti össze a felekezeteket egy-

mással. Az unitáriusok különösen nagy hangsúlyt fektetnek 

arra, hogy nyissanak minden ökumenikus szemléletű hittest-

vérük irányába, anélkül természetesen, hogy lemondanának 

saját identitásukról. Erről is szó esik az alábbi beszélgetésben.                                                                                                  

Advent és Karácsony ünnepi csodája 
 

  Advent második vasárnapján arról beszéltem a sepsi-
szentgyörgyi gyülekezetnek, hogy az advent időszaka szá-
munkra nem egy bizonyos esemény várása csupán – bár el-
sősorban az, hiszen természetesen a karácsonyról szól és 
Jézus megszületéséről –, hanem felkészülés, önmagunk meg-
nyitása ahhoz, hogy ne a jelenből való menekülésként éljük 
meg az ünnepet. Amikor meghirdette a maga evangéliumát, 
Jézus sem azt mondta, hogy térjetek meg, mert egyszer majd 
eljön az Isten országa, hanem azt, hogy most elközelített Isten 
országa. Most kell megélni a pillanatot, most kell megváltozni, 
felébredni. Ilyen értelemben az advent a mindenkori felébre-
désről szól, akárcsak a karácsony. Az advent időszaka jó alka-
lom arra, hogy megnyissuk lelkünket arra, hogy életünk min-
den pillanatában megtapasztaljuk a csodát, az ünnepet. Éle-
tünk csodája abban rejlik, hogy nem csak kimagasló kegyelmi 
pillanatok jelentenek ünnepet, a többi meg taposómalom. Az 
igazi szentség és szépség abban rejlik, hogy egész életünk 
egyetlen ünnep lehet, ha a vallás eléri a célját: a felébredést, 
az erre az igazságra való rádöbbenést. 
 Számunkra, unitáriusok számára, a karácsony többek 
között abban tér el a többi keresztény megközelítéstől, hogy 
talán nagyobb a jelentősége, mint húsvétnak.  
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 A mi üdvözülésünk vonatkozásában ugyanis Krisztus 
érkezésével, tanításával, próféciájával, azaz az életével váltott 
meg bennünket, nem pedig a kereszthalálával. Születésével 
megérkezett közénk a világtörténelemben egyedülálló, szere-
tetközpontú vallásossága. Ő volt az, aki a szeretet megélése 
által valami másra ébresztette rá az emberiséget. Kilépett az 
én és a világmindenség viszonya meditatív, pusztán az énből 
kiinduló rendezésének dimenziójából. A rettegett Isten helyett 
megfogalmazta a jóságos Istent: a szeretett atyát, egyben a 
szeretet atyját. Érkezésével megvalósult a szeretet forradal-
ma. Karácsonykor ennek a lehetőségét ünnepeljük. A kará-
csonyfa alatt az alapvetően önző ember megtalálja igazi ren-
deltetését: nem azok az ajándékok az igazán fontosak, ame-
lyeket ő bont ki, hanem amelyeket mások bontanak ki az ő 
szeretete által. Az önző ember angyallá változik, mert abba a 
bűvkörbe akar beemelkedni. Az advent pedig az ünnepre ké-
szülődő ember szárnycsapásai, hogy bekerüljön az ünnep 
szárnyalásába. 
  Az ember eredendően olyan, mint a kristálytiszta víz. 
Ha szép, barátságos gát öleli körbe a lelket, a víz megmarad 
tisztán, halak cikáznak benne, sima a tükre. Ha viszont elsza-
kad a gát, szörnyű sártengerré képes átalakulni, mindent el-
söprő pusztító erővé. Az emberi létezés gyönyörűsége, egy-
ben tragédiája, hogy ugyanaz az ember képes a karácsonyi 
angyal és a szarajevói tömeggyilkos is lenni. Ha a lelkét az 
isteni világ ünnepei, kisugárzása öleli át, gyönyörű dolgokat él, 
csodákra képes, megistenült lénnyé változik. Ha viszont hátat 
fordít mindennek, vagy távol tartja magát – ami szintén lehet-
séges, hiszen Isten nem köt senkit lasszóval magához –, az 
ellenkezője történik. Mert lehet vallás, hit nélkül élni, de ezt a 
sekélyes, sejtszintű életet aligha lehet emberi létnek nevezni. 
Látszólag még ilyenkor is működik az ember, jó az emésztése, 
képes felfalni a világot. Csak épp kivonja magát az isteni szfé-
rába emelő hatása alól. Az ünnepek, a karácsony óriási lehe-
tőséget kínál ebbe a kegyelmi állapotba való visszatalálásra. 
Persze töredékesek vagyunk, túl nagy cél lenne megcélozni a 
tökéletességet, az emberi létezés nagysága azonban abban 
rejlik, hogy ilyen csonkán-bonkán is a teljesség.  
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 „Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. / Hiányossá-
gom váljék jósággá benned” – írja Weöres Sándor a Szembe 
fordított tükrök című versében. Az ilyenkor bejárható út épp 
arról szól: nagy tévedéseink sokszor onnan erednek, hogy 
boldogságunkat, lelki békénket csak önmagunkban, önma-
gunk által, sokszor az Istennel való kapcsolatunkban is egyfaj-
ta önzéssel, az én és a világ, én és Isten viszonyrendszerben 
próbáljuk megvalósítani. Ahol az „én” van az első helyen. Már-
pedig – Jézussal szólva – hogyan szeretheti az ember Istent, 
akit nem lát, ha nem szereti embertársát, akit lát? A megteste-
sült Isten fogalmát amúgy gyönyörűnek tartom, annyira mély 
üzenetű, hogy képtelenség sárba rántani: Isten minden aka-
dály ellenére belép az életünkbe. 
 A karácsonyi történetet megélő keresztény világ számá-
ra – bármilyen messze is sodródott Istentől és önmagától – 
akkor nyílik esély, ha nem téveszti el az irányt. Ha mindig ma-
rad morzsa a zsebében, mint a mesében, hogy visszataláljon 
a helyes útra. A karácsonyok jelenthetik ezeket a morzsasze-
meket, amikor az ember ráeszmél, milyen volt a gyermekkor 
öröme, és hogy mi minden lehetne. Akkor van igazi nagy baj, 
amikor az ember lelkiismeret-furdalás nélkül válik rosszá. Ami-
kor elfogy a zsebéből a morzsa. A karácsony csodája, a lélek-
ben azáltal felszabaduló energia, hogy hiszem Isten szerete-
tét, hogy életemnek célja van, abban is segít, hogy soha ne 
fogyjon el a tartalék. 
 

(A Háromszék napilap online, 2016. december 24-ei,  
beszélgetése Kovács István lelkésszel) 
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Egyházi alkalmak 

 
"Nem csak kenyérrel él az ember". Szerintem ez ma is 

időtálló. Sokszor panaszkodnak az emberek, hogy nem jönnek 
ki a fizetésükből, vagy ha igen, csak a legszükségesebb dol-
gokat tudják megvenni. Pedig olyan sok érték van, amely pénz 
nélkül is elérhető. Ilyen egy egyházi alkalom, amely lehet is-
tentisztelet vagy bibliaóra vagy önképzőköri összejövetel vagy 
kulturális est. Pl. én ilyen alkalmakon feltöltődöm. Emellett a 
természetben is lehet olcsó programot szervezni. Tehát az 
érték nem egyenlő az anyagi jóléttel. A debreceni élményem is 
lelki alapú volt. 

Két éve Debrecenben töltöttünk egy hosszú hétvégét. 
Sok nevezetességet megnéztünk, még a Zsuzsi kisvasúton is 
utaztunk. Azonban a vasárnap jelentette számomra az igazi 
élményt. Délelőtt 10 óra körül harangoztak mind a Nagytemp-
lomban, mind a "Csonka” templomban. Különböző korú embe-
rek szépen felöltözve mentek istentiszteletre mindkét helyre. 
És ekkor elgondolkodtam. Hazánkban olyan kevés települé-
sen van unitárius templom. Így, ha eljutok valahova az orszá-
gunkon belül, alig tudom valahol közvetlenül gyakorolni a hite-
met. Ez egy pillanatra elkeserített. Hamarosan azonban egy 
boldog felismerés uralkodott el rajtam. Hiszen a "cívis város-
ban" van unitárius templom, kb. 100 m-re attól a ponttól, ahol 
álltunk! És egy óra múlva kezdődik az istentisztelet. 11 órára 
valóban megérkeztünk a Hatvan utcai hajlékunkba. Noha ke-
vesen voltunk, mégis örültem, hogy ezen a vasárnapon Deb-
recenben részt vehetek az unitárius szertartáson. Épp aznap 
volt Anyák napja, és a tiszteletes úr is erről prédikált. Olyan 
boldog voltam, hogy családommal együtt részt vehettem ezen 
az alkalmon. Az istentisztelet után a lelkész úr meghívott min-
ket egy kávéra a gyülekezeti terembe. És ott a lelkészházas-
páron kívül még beszélgettünk egy nyugdíjas tanárral, aki 
édesanyámnak földije. Ugyanis anyu egy Nyárád-menti falu-
ban született, és a bácsi korábban vagy ott vagy valamelyik 
szomszédos községben dolgozott. 

A tiszteletes úr pedig elmondta, hogy egy héttel koráb-
ban tele volt a templom, ugyanis akkor tartották a konfirmációt. 
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 A szóban forgó  fontos eseményen két fiatal tett hitéről 
bizonyságot. Egy kis vidéki gyülekezetben ennek a számnak 
is örülni kell.  Most nem kívánom részletezni azt a tényt, hogy 
a református többségű városban nincs könnyű dolga az unitá-
riusoknak. Ugyanakkor lényegesnek tartom, hogy közel 100 
éve rendelkezünk imaházzal az alföldi nagyvárosban. Ha jól 
tudom, az ingatlan adományként került az Egyházunk          
tulajdonába. 

És remélem, hogy 2018-ban, a Tordai Országgyűlés 
450. évfordulóján számos rendezvényre kerül majd sor, és 
ezekbe, az erdélyi, valamint a budapesti egyházközségeken 
kívül, a magyarországi vidékiek is bekapcsolódnak. Továbbá 
várom, hogy Szentendrén a Skanzenben átadják az erdélyi 
tájegységet. Úgy hallottam a múzeum egyik dolgozójától, hogy 
unitárius templomot is húznak majd fel. Ha tényleg így törté-
nik, bízom abban, hogy a felszentelése emlékezetes lesz.   
Hiszen Magyarországon igen régen szenteltek utoljára unitári-
us templomot. Csak adjon Isten mindnyájunknak erőt, egész-
séget, hogy vágyaink valósuljanak meg, és Egyházunk      
gyarapodjék.  

 
   (Hegedűsné Pálfi Csilla, külkereskedelmi levelező) 
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Egyéni hitvallások felnőtt konfirmáció keretében 

     2017 húsvét másodnapján a Bartók Béla Egyházközség 

templomában felnőtt konfirmáció keretei között öten tettek ta-
núbizonyságot hitükről más-más személyes indíttatásból. A 
szertartást Léta Sándor és Szabó Csengele lelkészek vezet-
ték. A frissen konfirmáltak így vallottak saját spirituális útjuk 
kereséséről és annak megtalálásáról: 
 

Ágnes 
   Én keresztény családban, de nem unitáriusnak születtem. 
Sok éven át küzdöttem, mivel nem tudtam azonosulni vallá-
som dogmáival. 
   Végül elfordultam egyházamtól, vallás nélkül éltem, de ez 
sem hozta meg a lelki békémet. 
   Úgy szerettem volna gyülekezethez tartozni, hogy ne kelljen 
feladnom az önálló gondolkozás lehetőségét. 
   Mikor először találkoztam az unitárius hitelvekkel, úgy érez-
tem, mintha a szívemből szóltak volna. Választ kaptam eddigi 
kétségeimre. 
   Azt hiszem, én már régóta unitárius vagyok, csak sokáig 
nem tudtam róla. Itt értettem meg a Szentlélek jóra vezérlő 
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erejét, és itt tanultam meg, hogy van szabad akaratom. Vá-
laszthatok jó és rossz között, és rajtam áll, vállalom-e a mun-
kát és felelősséget Isten jóra teremtett világában. Itt kerültek 
közel hozzám Jézus tanításai, amióta emberként tisztelem és 
szeretem Őt.  
     Én is úgy hiszem, hogy mindenki saját hite által üdvözül, de 
én örülök, hogy unitárius lehetek, és bűntudat nélkül, szabad 
lélekkel gyakorolhatom vallásomat. 
 
Judit 
   Mindenek előtt hálát adok a Mindenhatónak, hogy minden-
kor meghallgatta a kérésemet, és tévelygéseim közepette nem 
hagyott magamra, hanem minden útkereszteződésnél jelezte 
számomra azt az általában szűk ösvényt, melyet követnem 
rendelt. Éppen csak észre kellett vennem az általa felkínált 
lehetőségeket a továbblépésre 
   Alig akarom elhinni, hogy én, aki idén júniusban betöltöm a 
70-ik életévemet, most itt állok, Lutherrel szólva „másként nem 
tehetek”, a nálam jóval fiatalabbak között, hogy kijelentsem: 
Igen „Hiszek (vagy inkább konkrétan bízom) az unitárius egy-
ház hivatásában” Bizalmam azon alapszik, hogy az Újtesta-
mentum és az unitárius gondolkodók olvasása meggyőzött 
arról, miszerint vallásunk szellemisége nemcsak a felekezetek 
közötti (ökumenikus) békét segítheti elő, hanem a felekezetek 
fölötti, egyetemes isteni értékek terjesztőjévé is válhat a nagy-
világban. 
    Az unitárius hitvallás többi tételét is fokozatosan magamévá 
tettem az alatt a tíz év alatt, ami azóta telt el, hogy megkeresz-
telt, konfirmált, de nem gyakorló reformátusként először betet-
tem a lábamat egy unitárius templomba, és ott, a véletlensze-
rűen kinyitott énekeskönyv lapjain látni véltem :„Ne keress to-
vább! Megtaláltad az Istent.” Ebből az eléggé egyértelmű üze-
netből értettem meg, hogy Isten ma is szól hozzánk, szólít 
minket az ő szerető szolgálatára. Az igazi önfejlesztő, egyben 
másokért, egyénekért és közösségekért, végzett munkálkodás 
azonban csak a megszólítás után kezdődik el, és tart életünk 
utolsó percéig, amikor is, optimális esetben, kijelenthetjük: a 
ránk bízott feladat többé-kevésbé „elvégeztetett”. 
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Kristóf                               
   Most egy kicsit zavarban vagyok, nem tudom, hogy át tudom
-e adni, amit szeretnék elmondani. Szeretném először is fel-
eleveníteni ezen egyházközség névadójának egyik leghíre-
sebb művét – ami bizonyos értelemben személyes hitvallása 
is  – a Cantata Profanát. Ez kilenc, az eredeti közegéből kisza-
kadó, fiúnak a története, akiknek az útja egyfajta átváltozáson 
– szarvassá váláson  – keresztül vezet a „tiszta forráshoz”. 
   Római katolikusként lettem megkeresztelve csecsemőko-
romban. Ez volt az az egyház, amelynek keretein belül talál-
koztam később a kereszténység alapjaival és a bibliai történet-
tel. Valamikor tizenéves koromban volt egy pont, amikor már 
nem tudtam többé úgy érezni, hogy ezeken a kereteken belül 
vagyok. A későbbiekben persze találkoztam barátaim, ismerő-
seim révén másfajta világnézettel, nevezzük – mondjuk – úgy, 
hogy harcias attitűddel társuló ateizmus. Azt hiszem ezzel 
kapcsolatban lényegében ugyanazt éreztem kényelmetlennek, 
amit a katolikus egyházzal kapcsolatban is, mégpedig a dog-
mát. 
   Az unitárius vallással már meglehetősen régen találkoztam – 
megvan annak tíz éve is. Azt hiszem, éppen Bartók Béla élet-
rajzában akadtam rá. Onnantól fogva titkos favoritom és ked-
vencem volt. Úgy mondanám, hogy nagyon örültem neki, hogy 
létezik a világban és volt bizonyos vonzereje számomra. De 
később történt az igazi átfordulás, és azt hiszem, ez annak a 
felismerése volt, hogy ennek a vonzerőnek is köze van a hit-
hez, hogy a hit nem feltétlenül, nem szükségszerűen valamifé-
le irracionális és beláthatatlan ugrás, és hogy végső soron ez, 
amiről beszélek, maga is hit. 
    A még erre következő lépés pedig néhány évvel ezelőtt tör-
tént. Akkor egy nap a sajtóból olyan sok szörnyű eseményről 
kaptam hírt, hogy úgy éreztem, szükségem van valamilyen 
kézzelfogható bizonyítékra, hogy mi – mint emberiség – vala-
mi jobbra is képesek vagyunk, hogy lehetséges egyáltalán 
közösség. Ezért mentem el egy istentiszteletre, és itt termé-
szetesen csak az unitáriusok jöhettek szóba.  
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Tamás 
   Nem istenhívő családban nőttem fel és nem voltam megke-
resztelve, de már gyermekkoromban bennem volt a kétely: kell 
valami másnak is lennie az anyagi világon kívül. Diákkoromtól 
kezdve aztán találkoztam keresztény vallásokkal, de nem ér-
tettem őket. 

Miért van eredendő bűn, miért bűnös az épp megszületett 
ártatlan kisgyermek? 

Mi az a predesztináció, az eleve elrendelés? Ez azt jelenti, 
hogy nincs szabad akarat? 

Mi az a Szentháromság és miért különül el az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek? 

   Kaptam ugyan válaszokat kérdéseimre, viszont ezek mindig 
új kérdéseket vetettek fel, mert nem volt egyértelmű és egy-
szerű a válasz. 
   A húszas éveimben aztán elindultam az önismeret hosszú 
útján, és a mély befelé figyelés, tapasztalatok, élmények által, 
melyek ezen az úton értek, istenhívő lettem. Akkor tehát nem 
vallás által és nem is valláshoz kötődve.  
   Azonban akkor még nem is tudtam, hogy ez igazából nem 
elégített ki. Tulajdonképpen kerestem a vallást, amelyben 
megtalálom önmagam. Olvastam keleti vallásokról is, melyek 
ugyan szimpatikusak voltak, de nem fogtak meg. Eközben 
rájöttem, hogy mindaz, ami fontos nekem – az, hogy mi a jó, 
és mi a rossz; mi az igaz, és mi a hamis - mind a keresztény 
értékrendből jön. 
    Közel 4 éve történt, hogy egyik este egy közeli barátomnál 
voltam vendégségben, és feleségével beszélgetve, megosz-
tottam gondolataimat hitről és vallásról. Ő ajánlotta, bár maga 
nem unitárius, hogy nézzek utána ennek a vallásnak. Ekkor 
elindult egy folyamat, elkezdtem bújni az internetet, és olvas-
tam, feldolgoztam -elgondolkoztam – hagytam időt, újra olvas-
tam, feldolgoztam - elgondolkoztam... Ez így ment sokáig, 
majd tavaly elkezdtem sűrűbben járni ide a Hőgyes Endre ut-
cába, és végül itt állok. Választ kaptam kérdéseimre, köztük a 
legfontosabbra: Egy az Isten! Unitárius vagyok. 
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Zsófia 
 
   Székelyudvarhelyen születtem, unitárius apa és katolikus 
anya elsőszülött lányaként. Bencédben, apám szülőfalujában, 
kereszteltek meg unitáriusnak, két apai nagynéném vállalta a 
keresztanyaságot. Gyermekkoromban rendszeresen jártam 
misére, és istentiszteletre, attól függően, hogy ki fogta a keze-
met vasárnap reggel, s ki vitt magával. Azonban az esti ima 
mindig ugyanúgy hangzott, függetlenül attól, hogy vakáción a 
nagyszüleimnél, a nénikéimnél, vagy otthon hajtottam álomra 
a fejemet.  
   A forradalom után Magyarországra költöztünk egy dunántúli 
nagyközségbe. Itt kiskamaszként református templomba kezd-
tem járni, hiszen az erdélyi származású tiszteletes úr, Molnár 
István, gondos pásztorként gyűjtötte maga köré a gyerekeket 
az iskolából. Természetes volt az osztályban, hogy a gyerekek 
vagy katolikus vagy református hittanra járnak. Az osztálytár-
saimmal együtt tanultuk a KÁTÉ-t, és konfirmáltunk az ácsi 
református templomban, ahol minden ünnepi istentiszteletet a 
magyar és a székely himnusz eléneklésével zártunk. Szüleim 
javaslatára felvételiztem a Budapesti Baár Madas Református 
Gimnáziumba, ahol nagyszerű tanárok  egyengették utunkat, 
erősítették hitünket, pallérozták elménket, majd ezt követően a 
Miskolci Egyetem Jogi Karán diplomáztam. Egyetemi tanulmá-
nyaim lezárultával ugyanott, az ácsi református templomban 
áldotta meg házasságkötésünket a Tiszteletes úr, nyugodjon 
békében.  
   Felnőttként  Budapesten alapítottunk családot férjemmel. 
Egy baráti házaspár javaslatára érkeztem először a Bartók 
Béla Unitárius Egyházközség templomába. Amikor kinyitottam 
a templomajtót, úgy éreztem, hogy visszataláltam  a gyökere-
imhez. A következő vasárnap már családommal együtt érkez-
tem. Fokozatosan bekapcsolódtam a közösség életébe, éne-
keskönyv borítót hímeztem, süteményt sütöttem, kiránduláso-
kat szerveztem, beléptem a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet-
be, majd annak elnöke lettem.  
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   Hálás vagyok a családomnak, a szüleimnek, nagyszüleim-
nek, nagynénéimnek, régi tanáraimnak, lelkészeimnek, Léta 
Sándor tiszteletes úrnak és a közösségnek, amelynek aktív 
tagja lehetek, hogy kiállhatok az Úr asztala mellé, és kijelent-
hetem:  
   Hiszek Istenben, és hiszek a szeretet erejében. 
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UTÓSZÓ 
 

    A kisközösségünk keretei között gyakorolt 
odafigyelés egymásra, az együttgondolkodás olyan 
pozitív energiamezőt hozott létre, melyben egymás-
ra tudtunk hangolódni, és világosabban láttuk a sa-
ját választásaink hátterét, valamint jövőbeni fejlődé-
sünk lehetőségeit is. Ez melengető érzést generált 
mindnyájunkban, tudatosságunk fokozódása pedig 
önbizalommal töltött el.  
    Az eltelt három év bebizonyította számunkra, 
hogy az önfejlesztésünket, emberi kapcsolataink 
javítását, értéktudatunk erősödését játékosan, él-
ményszerűen segítő interaktív önképzőköröknek 
létjogosultságuk van a külső előadók meghívására 
alapozó, ismeretterjesztő jellegű programok, több-
nyire passzív résztvevőkkel, és a valamilyen hagyo-
mányos női tevékenység végzése közben zajló 
könnyedebb beszélgetések mellett.  
   Az általunk tárgyalt témákról, melyeknek szá-
ma tetszés és érdeklődés szerint gyarapítható, saját 
kiadványban adtunk számot és mintát azok számá-
ra, akik szeretnék kipróbálni ezt az utat is.  
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