
Lókod – a Homoródszentmár-
tontól pár kilométerre fekvõ falu,
amely még erdélyi barátaim,
rokonaim számára sem hangzik
ismerõsen. Kis érdeklõdés után
kiderül, hogy a falu unitárius szem-
pontból szinte kihalt, de található
a településen egy ökumenikus öre-
gek otthona, amelyet az Unitárius
Egyház tart fenn. A faluban neve-
lõotthonban felnõtt fiatalok is lak-
nak, akik különbözõ mesterségeket
sajátítanak el. A piciny falu már
így is felkeltette érdeklõdésünk, de
ekkor még nem sejtettük a kint
váró látvány hatásait.

Repülõgéppel utaztunk, elsõ
föld feletti élménye volt Istvánnak
is, nekem is. Gyönyörû volt, ahogy
a felhõs városból felemelkedvén a
felhõkön túl felragyogott a nap. A
felhõk vattacukorként feküdtek a
ragyogó napsütés alatt. Nagyon
hamar odaértünk, hihetetlen volt,
hogy az 500 km-t, amit autóval fél
nap alatt teszünk meg, a repülõ egy
óra alatt megteszi.

A repülõtéren nem sokat kellett
várnunk, ugyanis a sepsiszentgyör-
gyi lelkész, Kovács István felvett és
együtt utaztunk Kõhalomig. Az

úton jót beszélgettünk, még egy
kávét is megittunk valahol útköz-
ben. Megköszönve a fuvart elvál-
tunk Kõhalomban, ahová nem-
sokára érkezett értünk az ODFIE
mikrobusza Lõrivel és a többi-
ekkel. Az elsõ két falut nagyon las-
san hagytuk el, elég rossz volt az

út, de utána már nyílegyenesen ha-
ladtunk Lókod felé.

Lókodon végigjártuk a helyisé-
geket, mire megtaláltuk a csapatot.
Épp moziztak, a Baraka címû fil-
met nézték. Tartottak egy rövid
szünetet, míg megvacsoráztunk,
aztán közösen folytattuk a film-
nézést. A film után elõkerült az
ajándékba vitt bor és csoki, melyet
közösen elfogyasztottunk. Nem
tudtunk betelni a kis falu hangu-
latával. A gyönyörû, mézeskalács-
szerû házak, a csillagoktól ragyogó
égbolt, és a harapnivalóan friss le-
vegõ teljesen lenyûgözött. 

Másnap reggel áhítattal kez-
dõdött a nap, majd Kovács Mária
vezetésével megpróbáltuk felfedni
kik is vagyunk. Mit látnak belõlünk
az emberek, mi mit gondolunk ma-
gunkról, és milyenek szeretnénk
lenni. A beszélgetés egy érdekes
hasonlat mentén folyt, a külön-
bözõ rétegeket egy hagyma belse-
jéhez hasonlítottuk, és ahogyan a
hagyma rétegeit le lehet hámozni,
az ember különbözõ tulajdonságai
is így ismerhetõek meg.

Az ebéd, – mint minden étkezés
a faluban – bõséges és nagyon

finom volt. A mi asztalunknál
étkezések alatt általában a külön-
bözõ tájegységek étkezési szoká-
sairól, ételeirõl esett szó.

Délután páran elsétáltunk Homo-
ródszentmártonba, a program csak
délután kezdõdött újból. Kicsit
elkéstünk, de nagyon jól esett a séta
a gyönyörû vidéken, útközben jókat
beszélgettünk.

A délutáni foglalkozás a békérõl
szólt. A hétvégének hitértelmezõ
jelzõt adtak, ami azt jelenti, hogy a
hittel kapcsolatos egyik fontos fo-
galmat beszéltünk át. Elsõként
mindenki felírta egy papírra, mi-
lyen 3 szó jut eszébe a békérõl.
Majd ezeket felírtuk és kategorizál-
tuk aszerint, hogy azok a külsõ,
vagy inkább a belsõ békéhez tartoz-
nak. A felmerülõ fogalmak között
nagyjából háromszor annyi belsõ
fogalom került elõ, tehát megál-
lapítható, hogy a béke inkább belsõ
fogalom. Rácz Norbi vezetésével
arra jutottunk, hogy a külsõ, embe-
rek közötti béke nem valósítható
meg, ha az emberekben belül nincs
béke. Lelki béke nélkül nem lehet a
világban sem béke. A fogalmakat
ezek után sorba állítottuk, hogy
melyik fontosabb a résztvevõk sze-
rint a másiknál. Illetve osztályozási
szempont volt még, hogy melyik
fogalom létezhet a másik nélkül.
Így alakult ki a békepiramis, mely
10 lépcsõbõl áll. Ezek alapján a
piramis alján lévõ egység nélkül
nem létezhet egyik felette lévõ sem,
és így tovább. A piramis teteje nem
zárt, de már így is estefelé járt, mire
végeztünk. A békepiramis lépcsõi:
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Az esti program a vacsora elfo-
gyasztása után zenés, vidám és
szórakoztató volt, melyben Lakatos
Sanyi és gitárja volt az egyik
látványelem. Rengeteg, számunkra
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ismeretlen, vidám dalt hallottunk.
Az elõzõ napi film vetítése után
újra a technika csodája következett.
Különbözõ képi meditációs anya-
gokat néztünk meg projektoron,
melyek a délutáni foglalkozásunkat
úgymond kiegészítették, gazdagí-
tották. Az este további részében
sok-sok játékban és vidámságban
volt részünk.

Vasárnap délelõtt kissé álmo-
san, fáradtan kezdõdött, de hamar
feléledtünk. 11 órától a Lókodi
Idõsek Otthonának közösségi ter-
mében, az intézmény lakóival kö-
zösen istentiszteleten voltunk,
melyet Rácz Norbi tartott és a mi
szárnyaló zenei közremûködésünk
emelt magasba. Megható és csalá-
dias esemény volt mind a bent-
lakók, mind a táborozók számára.
Az istentisztelet végeztével az
Idõsotthon szószólója megköszön-
te, hogy ellátogattunk hozzájuk és
jelenlétünkkel színesebbé tettük
életüket, valamint sok sikert kívánt
mindnyájunk munkájához vagy
tanulmányához.

A vasárnapi bõséges ebéd elfo-
gyasztása után elindultunk a
mikrobusszal Székelyudvarhely
felé, majd tovább Marosvásár-
helyre. Útközben megálltunk egy
finom kávéra Székelykeresztúron,
Lakatos Sándornál. Az út gyönyö-
rû volt, mint ahogy az egész mö-
göttünk álló hétvége is. Sokat gon-
dolkodtam útközben azon, milyen
jó volna egy kicsit még itt maradni,
a béke földjén…

Szép lassan közeledtünk Vásár-
helyhez, és egyszer csak a szinte

tavaszt idézõ idõbõl beértünk a
kemény télbe. Hatalmas, áthatol-
hatatlan köd vett körbe minket,
alig láttunk az orrunkig. Nagyon
úgy tûnt, hogy az elõbbi kívánsá-
gom beteljesedik. A repülõgép,
amivel hazajöttünk volna Buda-
pestre, el sem indult. Így tényleg
ott maradtunk.

Szerencsénkre Juli nagyszülei
Marosvásárhelyen élnek, így volt
ahol megszálljunk éjszakára, és túl-
zások nélkül mondhatom: remek
vendéglátásban részesültünk, amit
így is köszönünk még egyszer.
Hamar segítségünkre siettek Juli
rokonai, így volt, aki megmutassa a
várost, és volt társaságunk, akik-
kel együtt egy remek helyen va-
csoráztunk.

Másnap abban reménykedve,
hogy felszáll a köd, szerveztük a
hazautazásunkat. Délelõtt elláto-
gattunk az unitárius templomba, a
Bolyai testvérek szobrához, és a
Tarom irodájába, ahol természete-
sen nem tudtak információt adni a
mi repülõnkrõl. 

Délben elindultunk Nyárádtõre,
a reptérre, egy kedves román fogor-
vos segítségével. Hirtelen elfeled-
tem minden ellentétet a két nép
között, és rá kellett jönnöm, hogy
csakis barátsággal és jóindulattal
közeledhetünk egymáshoz. És erre
remek bizonyíték volt ez az önzet-
len segítségnyújtás. Viszont kálvá-
riánk nem ért végett, hisz kiérve a
városból ismét nagyobb lett a köd.
Repülõ aznap sem volt…

El kellett döntsük, hogy mit
tegyünk, maradunk még 2 napig
abban bízva, hogy talán lesz repü-
lõnk, vagy megpróbálunk helyet
szerezni, valamely buszjáratra. Ez
utóbbira esett a választásunk, mely-
ben Juli nagybátyja segített nekünk.
Így ottani idõ szerint délután 5
órakor elindultunk Marosvásárhely-
rõl Budapestre a Transervice járatá-
val. Többszöri megállással és egy
nagyon finom vacsora elköltésével,
kedd hajnali 4 körül érkeztünk meg
Budapestre. Fáradtan, kissé csap-
zottan, de rengeteg élménnyel és
ismeretséggel gazdagodva. Mi lett
volna, ha ott maradunk még egy pár
napot? Az eseményrõl további
képek találhatóak a honlapon: 
http://www.kep.tar.hu/magyarkut

Jakab Júlia és Szöllösi István

Csend

Nagy tervek, eszmék melegágya, 
gondolkodó számára bánya.

Sok színes élet szürke vége.
Buták és bölcsek menedéke.

Kiégett szívek balzsamírja,
Hangos szavak mély tömegsírja.

Megbántott, sértett énre pólya.
Temetõkertek takarója.

Fáradt, kihûlõ szív verése...
Csend, csend: az Isten érkezése.

Füle Lajos


