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Augusztus 29., péntek 13.30 Duna-Tiszaközi Unitárius Egyházközség

Szeptember 26., péntek 13.30 Debreceni Unitárius Egyházközség
Október 31., péntek 13.30 Kocsordi Unitárius Egyházközség

December 26., péntek 13.30 Hódmezõvásárhelyi Unitárius Egyházközség

Magyar Televízió 1-es csatorna

Örömhír
Április 6., vasárnap 15.00
Július 27., vasárnap 15.00

Szeptember 21., vasárnap 15.00
December 14., vasárnap 15.00

Unitárius ifjúsági mûsor
Március 19., szerda 16.50 Budapesti Unitárius Egyházközség

Március 26., szerda 16.50 Bartók Béla Unitárius Egyházközség
Április 2., szerda 16.50 Pestszentlõrinci Unitárius Egyházközség

Útmutató
Szeptember 3., szerda 17.00

Hajnali gondolatok
Január 13., hétfõ 5.35 (Torda 1568)

Április 12., szombat 5.35 (Virágvasárnap)
Április 19., szombat 5.35 (Húsvét)
Június 7., szombat 5.35 (Pünkösd)

Szeptember 27., szombat 5.35 (Õszi Hálaadás)
Október 29., szerda 5.35 (Reformáció ünnepe)
November 15., szombat 5.35 (Dávid Ferenc)
December 25., csütörtök 5.35 (Karácsony)

ifj. B. M. – B. L.

Tisztelt Elõfizetõink!
Fél évtizede már, hogy folyóiratunk árát nem emeltük. Köztudomású, hogy ez idõ alatt

minden drágult, így folyóiratunk elõállítási költsége és postázási díja is. Legutóbbi elnök-
ségi ülésünk az elõzetes szerkesztõségi határozat alapján úgy döntött, hogy ez év elsõ szá-
mától kezdve 400 Ft-ra emeli a lap árát. Ennek megfelelõen kérjük befizetni az évi 2400
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Tisztelettel:

az Egyház Elnöksége
és az Unitárius Élet szerkesztõsége
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„Kövessétek azokat,
akik hit és türelem által öröklik az ígéretet”

(Zsid 6,12)

Kedves Testvéreim!
435 esztendõvel ezelõtt, 1568-ban az erdélyi fe-

jedelemség Tordán összehívott országgyûlésén,
Európában elõször itt Erdélyben kihirdette a val-
lási türelmi rendeletet:

„A prédikátorok az evangéliumot prédikálják,
hirdessék, ki-ki az õ értelme szerént, és az község,
ha venni akarja jó, ha nem penig senki kényszerí-
téssel ne kényszerítse az Û lelke azon meg nem
nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek
tanítása õ nékie tetszik.

Ezért penig senki a szuperintendensek közül, se
egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne
szidalmaztassék senki az religióért senkitõl ... mert
az hit Istennek ajándéka...”

E törvény eredménye nemcsak a vallási tole-
rancia törvényerõre emelkedése. Ettõl az állami
elismertségtõl, hogy a két éve hirdetett dávidi
irányzat is „recepta religióként” elismert feleke-
zet, ettõl számítjuk az unitárius egyház megala-
kulását, mely az egyetlen magyar földön született
reformációs felekezet.

Ezen felül – és engedjétek meg Kedves Testvé-
reim, hogy ez alkalommal erre helyezzem a fõ
hangsúlyt – a türelem, a tolerancia az unitárius
lelkiség alapállásának tekinthetõ.

Örökség, melyet „kezelni” kell!
„Tolerancia” – kicsit elhasznált szó.
Vegyes érzéseket kelt, mert olyanok és olyankor

használták, akik életébõl ez az alapállás nem iga-
zolódott vissza. Vagy éppen ennek a fordítottja: a
közömbösség szalonképes kifejezésévé vált, a fele-
lõsség elhárítását jelentette.

Tolerálom! – s ez nem jelentett mást, mint sze-
met hunyni az erkölcs inflálódása felett.

Toleráns vagyok! – a minden mindegy individu-
alista magánzárkájába parcellázzuk világunkat.

Legyetek toleránsak a veletek együtt élõkkel! –
címszó alatt, mint kötelezõen beveendõ pirulát,
amnéziát írtak elõ. Vagy jogot formáltak arra,
hogy magunkra öltsük a láthatatlanság-némaság
köpenyét. Sõt: tanuljunk meg kicsik lenni.

Torkunkban lüktet a NEM. Nem, ez nem tole-
rancia! De vajon a düh érzése után maradt erõnk
szánkra venni: a tolerancia erény? Maradt még
helye hitünkben? Egyáltalán, engedtük deformá-
lódni hitünket azért, mert egy szó, amely fontos
számunkra, mely történelmi örökségünk, az idõk
viharában megkopott?

Nemcsak hisszük: tudjuk, a szavak megkophat-
nak, a tartalom soha. S hogy a szavaknak újból
értelmük legyen: rajtunk áll.

Büszkék vagyunk a történelmi örökségre. De
elõbb, mint elnehezedett, poros kabátról, le kell
ráznunk a fásultság és keserûség lerakódásait.

Mi vezet ki ebbõl?
„Kövessétek azokat, akik a hit és türelem által

örökölték az ígéretet.”
– Kövessük azokat, akik szellemének energiája

máig hat, akik megtalálták a belsõ fényt, amely
után eligazodhatunk.

– Kövessük azokat, akik megvívták a maguk
hit-harcát – nem fegyverrel, hanem önvizsgálat-
tal, a hit újból és újbóli megfogalmazásával. A
„semper rerformanda” elvét életük léptékévé tet-
ték.

– Kövessük azokat, akik nem törõdtek bele,
hogy a hit elkopott frázisok variációja legyen, de
annál inkább élõ kapocs Isten és ember között.

Engedjétek meg Kedves Testvéreim, hogy a
XVI. századi vallási tolerancia törvényére emléke-
zésünkön, és az unitáriusok 435 éves születésnap-
ján, itt, közösen, a magunk módján kísérletet te-
gyünk a szó „rehabilitására”. Mit jelent ma ne-
künk, XXI. századi unitáriusoknak és a kereszté-
nyek közösségének a szó: tolerancia?

Ezért segítségül az evangéliumi történethez for-
dulok, amelyet a bibliaolvasás rendjén hallgat-
tunk: Péter kérdést szegez Jézushoz: hányszor
kell megbocsátani? Még hétszer is?

Kihalljuk Péter szavaiból, bizony sokallja a he-
tet! Talán vérlázító bûnökre gondol, az emberi
méltóság ellen szánt szándékkal vétõkre...

Péter férfi. Tipikusan úgy gondolkozik: rend-
szert akar felállítani, pontosabban felállíttatni Jé-
zussal. Számokban gondolkozik, valami jól kimért
törvényszerûséget akar. Skatulyát, amit majd Jé-
zus szava legitimizál.

Jézus válaszában figyelembe veszi Péter gon-
dolkodásmódját, az õ nyelvén fogalmaz. De úgy,
hogy ad abszurdum megsemmisíti ezt a rendszert,
az ilyen logikát: „Nemcsak hétszer, hanem hetven-
hétszer!” Mintha a Hegyi Beszéd folytatását halla-
nánk: a törvény nem kívül van, hanem belül. Ön-
magadban keresd a választ, Péter! A Te külön be-
járatú Isten-ember kapcsolatodban. Nem dogmák-
ban, nem szalonképes közhelyekben, nem indula-
taim pillanatnyi leképzésébõl kell rendszert csi-
nálni.

450 éve, Genfben Kálvin máglyára ítélte Szer-
vét Mihályt, a spanyol orvost a Szentírásról való
nézeteiért, többek között azért a meglátásért, amit
Erasmus is kimondott a görög biblia újbóli kiadá-
sakor: a Szentírásban nincs fedezete a Szenthá-
romság dogmájának. Valljuk be, ez az eset máig
ott feszül reformátusok és unitáriusok között.

Ebben az évben a genfi Saint Pierre katedrális-
ban a reformáció ünnepét megelõzõ napokban
Szervétrõl tartanak tanácskozást, 2003. október
31-én pedig Szervét-emlékistentiszteletre kerül
sor. Elegendõ egyszer visszanézni és szembenézni.
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Mint az analógiák általában a „megbocsátás–to-
lerancia” analógia sem tökéletes. A fogalom gyöke-
re azonban közös. A valós megbocsátás és a hiteles
tolerancia egyaránt a bennem élõ hit egy-egy (nem
összekeverhetõ) aspektusa, melynek lenyomata
látható életvitelemen, gondolkozásomon, cseleke-
deteimen.

A tolerancia sosem lehet posztulátum, hanem
tapasztalat! És ez a hitem tapasztalata: hogy
mindannyian ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk.

Beszédem alapigéje a zsidókhoz írott levélbõl
származik. Ez a levél a hitükben megfáradtaknak
szól, a „visszaesõknek”. Egy olyan gyülekezetrõl
van szó, akiknek hitét nem kívülrõl fenyegetik,
hanem a belsõ hitük erõtlenedett el. Nincs már él-
mény, nincs már a hitnek tapasztalata. Kiüresed-
tek. A „hitéletük” csak a régiekre való emlékezés,
szavak, kövek – mely kirekedt az élet folyamából.
A reménylett dolgok a kétségek homályába vesz-
tek, a hit láthatatlan volta elbizonytalanította
õket. Vagyis inkább: kihunyt a tûz, elmaradt a
hit-élmény.

C. G. Jung, a valláslélektan nagy alakja írja: „A
legitim hit mindig élményre nyúlik vissza. Emel-
lett azonban van olyan hit is, amely kizárólag a
hagyomány tekintélyére épül. Ezt a hitet is lehet
legitimnek nevezni, amennyiben a tradíció hatal-
ma is élményt jelenít meg, melynek fontossága a
kultúra kontinuitása számára nem kérdéses. A hit
ezen formájánál fennáll a puszta szokásnak, a
szellemi restségnek s az átgondolatlan és kényel-
mes ragaszkodásnak legalábbis a veszélye. Ez az-
zal fenyeget, hogy holtpontra visz, ami a kultúra
visszaesésével jár. Ez a gépiessé vált függõség kéz

a kézben jár valami gyermetegségbe hanyatló
visszafejlõdéssel, visszaeséssel, amennyiben a ha-
gyományos tartalmuk tulajdonképpeni értelme
lassanként veszendõbe megy. Csak formálisan
hisznek benne, anélkül, hogy ennek a hitnek bár-
mi hatása volna még az életre.”

Dávid Ferenc, az 1568-as türelmi rendelet szel-
lemi atyja saját, állandóan megújulni képes hité-
bõl indult ki. Ebben az idõben Európa-szerte val-
lási villongások, vért kívánó versengések vannak.
Nem ez hat Dávid Ferencre, nem ennek a közhan-
gulatnak adja meg magát, hanem a meglelt igaz-
ságnak. Ezt vallja: „Az a lelki ember, akit Isten
lelke megvilágosított. Az Istenfiat Isten lelke hor-
dozza, az emberek csak akkor lehetnek Isten fiai,
ha Isten lelke által megújulnak.”

A hitet megújítani elkoptatott szavakkal, gör-
csös rítusokkal nem lehet. A 435 éve történtek:
örökség. Örökség, melyet kezelni kell.

Találjuk meg helyét a toleranciának, életünk-
ben, hitünkben!

Hitünkben, mely „inkább érthetõ igeként, mint
fõnévként, folyamatként, semmint állapotként –
idézem az Unitárius Ösvény címû erdélyi, ifjúsági
kiadványunkat. Hisz a tolerancia – emberi maga-
tartás, a vallásos ember számára a hit egyik as-
pektusa: Isten láthatatlan arcát meglátni a má-
sikban, minden emberben. Isten jelenlétét érezni
minden kapcsolatban, viszonyban.

A tolerancia – a konvenciók, akadályok el-
lenére szeretni merni.

Ámen.
Miklósi-Vári Katalin

HÓHULLÁSBAN

Porka havak hulladoznak – ó zengésû ének,
verse régi regölõknek, muzsikája télnek.

Porka havak... Hatvan éve, vagy hatvanöt is tán,
a temetõ jeges útján hogy repült a kis szán.

Porka havak... Kollégium kiskamasz-diákja,
hogy rohantál sereg-élen hangos hó-csatákba...

Porka havak... Hogy suhantál ifjú, könnyû szívvel
hó-szelekben a hegyoldalt szalagozó sível.

Porka havak... Messze kísért hó-dala a múltnak.
Fehéredõ fejedre is porka havak hulltak?

Lassan lép már fürge lábad, óvakodva, félve:
egyet lépsz és bezuhansz az örök-álmu télbe...

Kedves Olvasóink!
Idei elsõ számunkban Áprily Lajos verseibõl válogattunk

BÚCSÚ A HÓTÓL

Maholnap eltûnsz, kedves hó-alap,
mely – hogyha nem kúszott a köd reád –
beintettél hozzám az ablakon,
mihelyt széthúztam könnyû függönyét.
Mutattad a víg szajkó mese-kék
s a bús pirókok vér-szín tollait,
a megriadt nyúl szökkenéseit,
õzek futását, büszke szarvasét,
s ha jártam süppedõs ösvényeden,
a csodaszarvú muflon lábnyomát.
Elûztél gondot, téli mélabút
s ajándékodtól vissza-visszatért
az életemtõl elfutott öröm.

Eltûnsz s fényes fehérséged helyén
csak bokros, barna domboldal marad,
mely rejti majd az illanó vadat
s meg nem mutatja járásuk nyomát
mohos gyeppel benõtt ösvényeden.
S szegényedem. Megint szegényedem.
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Én Istenem legyek vidám...
(Beszélgetés Istennel verses gondolatok alapján)

Gondviselõ Isten, Szeretõ
Atyám!

Kiben kezdet és vég össze-
olvadott, kit idõnek múló változása
nem érhet, „fölszállok hozzád, ma-
gas sziklaszálam”, és még mindig
ünnepi áhítattal szólítalak. Hiszen a
Te akaratod szerint „Az esztendõk
eljönnek, hogy elenyésszenek, / Az
idõnek tengerébe elvegyüljenek, /
Így iramlik, foszlik széjjel ez az élet
is, / S ami elmúlt, vissza nem jön,
bárhogy kérjük is.” „Csak Te tudod,
merre térünk, mire virradunk, /
Meddig tart e földi pálya, lesz-e haj-
nalunk, / Mi van a nagy fordulón
túl, mi vár ott miránk, / Átlépünk-e
rajta, vagy a semmiségbe ránt.”
„Uram, a Te lehelleted, Te tudod,
mit ér, / Te tudod, mit s minek do-
bol szívünkben a vér!?” Szilveszteri
gondolataim még visszasuhannak
a karácsonyi gyönyörûségbe, majd
átrándulnak az új, nagy ismeretlen
esztendõbe, és nem tudok mást
kérni, másért könyörögni: „Szeres-
sél, édes, Istenem! / Mindenki gyar-
ló, csak Te nem! / Lásd, földi létünk
– mit tagadjuk: / földi remény-
nek-hitnek adjuk, / És mindennek
mindig vége van! ...Csak szerelmed
örök, én Uram!” „Te ne úgy szeress,
ahogy mi szeretünk, / Uram, mert
farkas még az ember...” „A szeretet
a Te parancsod... és a legszebb
zsoltár.” Még támad a tél, Atyám, a
frissen hullt hó ablakunkig ér, de a
megpróbáló kemény télben az új
esztendõrõl, holnapról álmodom,
jövendõt tervezek, s benne jégrop-
pantó tavaszt, amikor kibocsátod
lelkedet és megújulnak mindenek,
az egész föld, és mi is ezen a fáradt

sárgolyón. Mindenre áldásodat ké-
rem és mindenkire megtartó szere-
tetedet esdeklem. „Áldd meg a
gyülekezet népét gabonával, / for-
duljon a kedved, / Adj jó évszako-
kat s meglásd, a harangozó is /
Boldogan kongatja a messzeségbe
sóvárgó, / Éneklõ harangot! / És
büszke lesz szegény, hogy lám
Urunk szavától – mely Tiéd, / A tisz-
ta ég alatt hogy visszhangzik a
messzeség!” Régi, hitvalló elõdök-
tõl tanult imádság jön elõ emléke-
imbõl, hiszen ilyenkor õk is mind itt
vannak, szüleink, nagyszüleink,
testvéreink, barátaink, hogy segít-
senek útra lelni és az úton végig
menni. „Bármit cselekszünk, hasz-
talan – / Csak múló percnek épül; /
És eltûnik majd nyomtalan / Isten
áldása nélkül! / Ki jóra ösztönöz,
segít, / Ki mindnyájunknak Atyja, /
Munkáink apró köveit / Szilárdan
összetartja! / A jó Isten megszenteli
/ A kezdetet s a véget; / Szívünk vi-
rággal lesz teli, / Ha az õ napja él-
tet. / De bármi épül, hasztalan, /
Csak múló percnek épül; / És el
fog tûnni nyomtalan / Isten áldása
nélkül.

Gondviselõ Atyám! Vonj suga-
radba ebben az esztendõben is
minden földön élõ teremt-
mény-testvéremmel.Tudom,hogy
ez év sem múlhat el csak sikerek-
kel,eredményekkel, csak mosoly-
gással és nevetéssel. Lesznek órák,
percek, amikor lelkemet maró lúg-
ban áztatod, amikor fájdalmak ol-
tókésével metszel. Add megerõsöd-
ni abban a hitemben, meggyõzõ-
désemben, hogy szent szándékod
akar tisztára mosni és új szépsége-

ket teremni. Engedd, hogy mindig
figyelhessek oda teremtményeidre,
minden embertársamra, bármek-
kora is legyen a küzdés: „...Iste-
nem, add, hogy jó legyek, / ne üs-
sek sohasem sebet, / hulljon ölem-
be két kezem, / mielõtt velük vétke-
zem. / Ne érezze élõ, se holt, / hogy
késem szívükbe hatolt, / alhassam
át az éjszakát, / ne keltsen fel soha-
se vád.”

Szeretetnek Istene! Aki a törté-
nelemnek és nemzeteknek ura
vagy, engedd, hogy szóljak Hozzád
most már ne magamért, mert „a
népek közt, Uram, / nekem is van
egy népem. / Ha érdemét kegyed-
nek / a szenvedéssel méred, / úgy
egynek sincsen annyi / szent jussa,
mint e népnek. / Mások bûnéért is /
õt verte ostorod. / Sok súlyos nagy
keresztet / szó nélkül hordozott. /
Legjobb fiait vitte / mindég a Gol-
gotára / s jótettének soha, / csak
bûnének volt ára! / Uram, adj bé-
kességet / a Kárpátok között! / Se-
hol még földet annyi / könny s vér
nem öntözött. / Sehol még annyi
színes / nagy álom nem fakadt / s
árvábbak prófétáid sehol nem
voltanak. / Sehol annyi virág / és
sehol annyi bánat. / Szeresd job-
ban,Uram, / az én szegény hazá-
mat! / Mert népem. Fajtám.Vérem!
/ Fájdalma bennem ég! / Szánd
meg, Uram Isten / Attila nemzetét. /
Adj békés aratást / sok vérvetés
nyomán. / Nyugodjék meg kezed /
gondverte otthonán.” „Uram, ki
fönt az égben / lakozol fényesség-
ben, / hallgasd meg kegyesen, /
hallgasd meg könyörgésem.”

B. L.

ERDEI ÚT

Itt szarvas járt. Kis unokám,
menjünk utána friss nyomán.

Figyeld csak, milyen tiszta nyom:
puha földön járt, nem havon.

Itt mint szétnyílt kagyló, olyan.
Itt repedt szív formája van.

A lépte mindenütt nyugodt,
nem ûzte senki, nem futott.

Nézd, itt megállt, mohot kapart,
itt meg kõris-kéregbe mart.

Szép halkan rakd a lábadat,
ne roppants száraz ágakat.

Most fényességbe tér utunk,
zúzmarás tisztáshoz jutunk.

Odanézz: ott áll a csodás –
s körül ragyogás, ragyogás...
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Egyházi hírek

Koszorúzás a Múzeum kertben
2003. január 19-én, du. 3 órai kezdettel Rázmány

Csaba püspök úr, több unitárius kíséretében, részt vett
Bauer Sándor emléktáblájának megkoszorúzási ünnep-
ségén a Múzeum kertben.

A nemzet emlékezett Bauer Sándor 1967. január
20-án elkövetett cselekedetére, amikor a rendszer elleni
tiltakozásaképpen felgyújtotta magát a Múzeum lépcsõ-
in. A beszédek és megemlékezések felelevenítették há-
rom ifjú életét és tragikus sorsát, akik égõ fáklyaként
fejezték ki tiltakozásuk a kommunista rendszer elnyo-
mása ellen: Jan Pallach, 1967. január 16. Prága, Bauer
Sándor, 1967. január 20. Budapest, és Moyses Márton,
1970. február 3. Brassó.

Rázmány Csaba unitárius püspök a következõ imát
mondotta:

A több mint három évtizede történt egyéni tragédia
mögött sötét történelmi háttér húzódik. Ha akkor normá-
lis lett volna a világ ma nem állnánk itt könnyes sze-
mekkel, az emlékezés fájdalmával siratva egy sokra hi-
vatott fiatalembert, aki ebben a kertben – ahol valami-
kor a vörösingesek elvették Nemecsek üveggolyóit – fel-
gyújtotta magát a vörös terror ellen tiltakozva, kezében
két nemzeti színû lobogóval. Roppant kínos volt az ügy,
ugyanis négy nap leforgása alatt két önégetés történt a
békésen épülõ szocialista táborban.

Bauer Sándor három napig rengeteget szenvedett égé-
si sebeiben. 17 évet sem élt. Az odahaza tartott házkuta-
tás során megtalált búcsúlevelét elkobozták. Ez volt ben-

ne: „Szeretnék élni, de most szénné égett holttestemre
van szüksége a nemzetnek”.

Örök Isten, mennyei édes Atyánk! Bánattól sajgó szív-
vel, de mélységes hittel imádkozunk tehozzád ez emlék-
tábla tövében. Mély gyász és fájdalom járja át egész va-
lónk drága testvérünk, Bauer Sándor elvesztése felett.
Bár tudjuk, hogy életünk napjai végesek, és elõbb vagy
utóbb meg kell álljunk elõtted a végsõ elszámolásra, de
amikor az önkény az ember ember általi leigázásának és
megalázásának eredményeként kell megtapasztaljuk a
halált, és azt egy ifjú emberen, akkor belénk döbben a
mélységes fájdalom és elkeseredés.

Bauer Sándor tette méltó a legerõsebb jellemû embe-
rekéhez és ugyanolyan értékkel bír, mint a Jan Palaché
vagy a Moyses Mártoné, akik ugyanazon cél érdekében
áldozták fel ifjúi életüket.

E drága gyermeknek a hit volt az élet értelme és betel-
jesülése, amikor 1969. január 20-án már nem dübörög-
tek a hernyótalpas jármûvek Budapest utcáin, amik el-
len Molotov koktéllal lehetett volna harcolni. Abban az
idõben sokkal alattomosabb ellenféllel kellett felvenni a
harcot: a megalkuvás, a gerinctelenség, a lapulás, a
megfélemlítés csendjével, ami ellenében önmaga vált égõ
fáklyává, hogy lobogásával oszlassa el a zsarnokság bi-
zakodását: de áldozatát nem önmagáért, hanem a nem-
zet érdekében, értünk mai emberekért hozta. Szárnyaló
lelkének adj örök boldogságot, szeretteinek vigasztaló-
dást, nekünk örömteli megemlékezést.

Emléke legyen örökre áldott!

Újév köszöntése a Püspökségen
Január 1-jén bensõséges hangulatban köszön-

töttük az újesztendõt. A fogadást megelõzõen az
egyházvezetés részt vett a Nagy Ignác utcai temp-
lomunkban tartott ünnepi istentiszteleten, ame-
lyen a szószéki szolgálatot Kászoni József lelkész
végezte, a fõtisztelendõ püspök úr újévi üzenetét e
sorok írója olvasta fel.

Istentisztelet után a kölcsönös üdvözléseket kö-
vetõen a templomi gyülekezet java része a tanács-
terembe vonult. Itt Szász Adrienne pestszentlõrin-
ci lelkésznõ üdvözölte a megjelenteket, felidézve
sok-sok elõttünk járó emlékét és nevét.

Fõtisztelendõ Rázmány Csaba püspök úr kö-
szöntõjében hûséges egyházszeretetre hívta fel a
jelenlévõk figyelmét. E sorok írója felolvasta
Gellérd Imre újévet köszöntõ, hitet ébresztõ nagy-
szerû versét. Utána röviden szólt arról az eredmé-
nyesnek mondható munkáról, amit az egyházveze-
tés már második éve végez az egyházukat saját-
juknak tekintõ hívekkel. Az üdvözlések elhangzá-
sa után következett az ágápé, a szeretetvendég-
ség, kötetlen beszélgetésekkel, ismerkedésekkel.
Hisszük, hogy a megfogalmazódott szándékok
összetartó közösséggé fognak formálni, mert a
rengeteg tennivaló igazi összefogást igényel.

Egyházi elnökségünk az elmúlt idõszakban két
alkalommal is ülésezett, 2002. december 27-én és
2003. január 24-én. Mindkét alkalommal fõleg az
egyház anyagi gazdálkodásáról esett szó. Az elsõn,
hogy miként fogjuk zárni az óesztendõt, a másodi-
kon pedig arról, hogy milyen kilátásaink lesznek
az újévre. Az elnökség záros határidõre bekérte az
egyházközségektõl és a püspökségtõl is a zárszám-
adásokat. Ezeket is és az újévi tervet is a legköze-
lebbi Egyházi Képviselõ Tanács ülésén számszerû-
en megismerhetik majd az illetékesek, illetve
azoknak elõzõ ismeretében megfogalmazhatják
véleményeiket és szavazataikkal dönthetnek. E
két ülésen szó volt az Unitárius Élet elõfizetési dí-
jának emelésérõl, amit 2400 forintban állapított
meg az elnökség. Foglalkoztunk egyházi ingatlan-
jaink ügyével is. Ha számottevõ haladás lesz ez
ügyekben, örömmel fogjuk értesíteni olvasóinkat!
Az Elnökség határozott arról is, hogy február fo-
lyamán részleteiben kidolgozza és megkezdi a
püspöki látogatások menetét, idõpontját, miként-
jét, hogy az esztendõ folyamán mind több egyház-
község életébe bepillantást tudjon nyerni a vezetõ-
ség.

B. L.
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In memoriam

IMREH ISTVÁN
Sepsiszentkirály, 1919. szeptember 12. – Kolozsvár, 2003. január 31.

A két földrajzi pont és a két dátum közé feszül a
20. század egyik legnagyobb historikusának élet-
pályája, életmûve. A magyar és az európai törté-
netkutatás számára korábban alig ismert, új vilá-
got fedezett fel; a feudalizmusban született, s szí-
vósan tovább élõ helyi autonómiák sajátos életét,
történétét tárta fel és elemezte. Munkássága nyo-
mán ma jobban ismerjük, helyesebben értelmez-
hetjük a magyarság és a székelység belsõ fejlõdé-
sét, társadalomtörténetük összefüggéseit.

Szabó Árpád püspök úr házsongárdi szolgálatá-
val 2003. február 4-én nagy részvéttel búcsúzott
tõle a romániai, az erdélyi és a magyar tudomány
és közélet.

Tudományos, emberi fejlõdését a harmincas
évek elején a kolozsvári Unitárius Kollégium,
Gimnázium alapozta meg, ahol serdülõ korában
kitûnt különleges rajzi, festõi tehetségével. A szü-
lõi akarat a brassói kereskedelmibe kény-
szerítette, hogy a mûvészet bizonytalan világától
megmentse. Így néhány évig a megélhetésért ke-
ményen küzdõ székely család számára biztos jövõt
ígérve kereskedelmi tisztviselõként tevékenyke-
dett.

Az 1940 októberében kapuit újra megnyitó ko-
lozsvári Ferencz József Tudományegyetem közgaz-
dász hallgatója lett, de egyetemi tanulmányai
alatt, Kelemen Lajos vezetése mellett, már elsajá-
títja a levéltári kutatást és a történeti források
elemzését. Erdély korabeli viszonyait hitelesen,
tudományos alapossággal feltáró falukutatások
aktív résztvevõjeként is tevékenykedett. Erdély
tudományos életének vezetõi korán felismerték te-
hetségét. 1943-tól részt vett az Erdélyi Tudomá-
nyos Intézet életében, ösztöndíjas kutatótól aligaz-
gatóig felelõs posztokon végezte vizsgálatait, szer-
vezõ munkáját.

1945. október 24-tõl a Bolyai Tudományegyetem
tanársegédévé is, majd 1948 december 12-én elõ-
adó tanárává nevezték ki. Tanított a jogi és köz-
gazdasági valamint a történettudományi karon.
Történész nemzedékek sorát készítette fel a két
kolozsvári egyetem hatalmi úton elrendelt egyesí-
tése után is, 1983-ban bekövetkezett nyugdíjazá-
sáig. Egyik vezetõje volt a Mátyás király szülõhá-
zában mûködõ Móricz Zsigmond Kollégiumnak,
amely a Bolyai Tudományegyetem diákjainak
igyekezett otthont és nevelést biztosítani.

Tanári munkája mellett a Román Tudományos
Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének fõku-
tatója volt 1949-tõl. Az intézmény önállósága meg-
szüntetéséig az Erdélyi Múzeum Egyesület Törté-
neti Levéltárát is vezette 1950 és 1953 között.

Munkássága Erdély történetének 1550 és 1850
közötti periódusát új alapokra helyezte azzal,
hogy új forrásokat tárt fel és azokat a gazdaságtu-
dományi és történeti statisztikai iskolázottságával
elemezte, történeti-néprajzi összefüggésekbe állí-
totta.

A modern európai társadalomtörténet számára
megkerülhetetlenek az autonóm közösségi életrõl
írt tanulmányai, forráskötetei. (Székely falutörvé-
nyek, Kolozsvár 1947, A rendhagyó székely falu,
Bukarest 1973, A törvényhozó székely falu, Buka-
rest 1983.) E könyvei a történettudomány mellett
nélkülözhetetlenek jogtörténetben, jogszociológiá-
ban és a történeti néprajzban. A mádéfalvi vesze-
delem 1764-bõl való tanúkihallgatási jegyzõkönyv-
ét „Látom az életem nem igen gyönyörû” címmel
Bukarestben tette közzé 1994-ben. Elemzõ

tanulmányai sorát Erdélyi eleink emlékezete
(1550–1850) Kolozsvár–Budapest közös kiadásá-
ban 1999-ben zárta.

Új szemléletre, új módszerekre, új forrásanya-
gokra alapozó mûveit mind a történettudomány,
mind a néprajz elismerte. A Magyar Néprajzi Tár-
saság 1977-ben választotta tiszteletbeli tagjává. A
Román Tudományos Akadémia Nicolae Balcescu-
díjjal jutalmazta Erdélyi hétköznapok (1750–1850)
címû munkájáért. A Magyar Tudományos Akadé-
mia 1990-ben választotta külsõ tagjává. A Buda-
pesti Közgazdaságtudományi Egyetem díszdokto-
rává avatta 1995-ben. Az Erdélyi Múzeum Egye-
sület tiszteletbeli tagjává fogadta és Gróf Mikó
Imre Alapítvány „Entz Géza” díjjal tüntette ki
1998-ban. Az EME kiadásában Emlékkönyv Imreh
István születésének nyolcvanadik évfordulójára cí-
mû kötettel tisztelték meg polgártársai (Kolozs-
vár, 1999).

Munkásságának különös aktualitást, jelentõsé-
get biztosít, hogy a feudalizmus óta szívósan élõ
helyi autonómiák történetének kutatása során a
hazai történettudományban elõször mutatta be a
história környezetgazdasági, ökológiai alapkérdé-
seit. Nem feledkezhetünk meg példás emberségé-
rõl, tisztességérõl!

Minél inkább szerteoszlottak a II. világháború
utáni gazdasági, társadalmi, kulturális és közéleti
illúziók, egyre elmélyültebben, egyre odaadóbban
szolgálta Erdély népének történetét. Közel másfél
évtizeden át küzdött a szervezetét megtámadó
gyilkos kórral. Romló egészségével dacolva szinte
élete utolsó hónapjaiig kutatta Erdély és a szé-
kelység múltját. Hagyatéka, öröksége európai ér-
ték, a francia Annales iskola nagy alkotóival ve-
tekszik, noha mindig sanyarú viszonyok és béklyó-
zó kötöttségek között erõs elzártságban dolgozha-
tott.

Dr. R. Filep Antal
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KERESZTÉNYSÉG ÉS KULTÚRA

Újévi imádság
Örökkévaló Istenünk, mennyei édes Atyánk!

Ismét lepergett egy évünk, s esztendõnk végén, új évünk kezdetén szorongó szívvel,
mégis reménységgel, lélekben hozzád emelkedünk.

„Egy esztendõ teelõtted annyi sem. mint egy szempillantásnyi idõ”,
de a mi rövid bölcsõ és sír közé rekesztett életünknek mégis jókora darabja.

Lelkünkre nehezednek a múlandóság árnyékai;
Érezzük, hogy olyanok vagyunk, mint a viruló fû, mely estére elszárad.

Ezért megnyugtató tudnunk azt, hogy a múló idõn, és a múló világon túl,
Te örökkévaló vagy!

Köszönjük Neked, hogy számunkra megengedted a tovatûnt Ó esztendõt is megélnünk,
végéhez jutnunk, és az Újnak küszöbére lépnünk.

Bizony sokan voltunk, akikkel együtt indultunk az újév kezdetén,
s most már csendesen alusszák álmaikat odakünn a hóborította hantok alatt.

Mi pedig reménységgel indulhatunk tovább Veled az újesztendõben,
tudván azt, hogy csupán jótetszésedbõl, kegyelmedbõl adtál napjainkhoz újabb napokat

a Hozzád térésre.
Köszönjük, hogy az elmúlt esztendõben is gondot viseltél ránk,

kirendelted naponkénti kenyerünket,
megtartottad egészségünket, növelted erõnket, hogy munkánkat végezhessük.

Köszönjük, hogy lelkünknek ünnepnapokat is szereztél,
és az úrvacsora közösségében részesülhettünk.

Köszönjük, hogy anyaszentegyházadban helyet adtál
a mi gyülekezeteink számára is.

Engedd meg, hogy az új esztendõben is hozzád meneküljünk, ha bánt a világ,
ha kísértések vagy félelmek ostromolnak.

Kérünk légy szüleinkkel, testvéreinkkel, életünk párjával és gyermekeinkkel,
közeli és távoli szeretteinkkel.

Légy azokkal is, akik elnyomatásban, szükségben, hajléktalanságban élnek.
Tekints rájuk, hiszen õk is a Te gyermekeid Urunk, Istenünk.

Légy minden jóakaratú emberrel a világ kerekén,
és áldd meg az eredménnyel és becsülettel végzett munkát.

Kérünk, õrizd meg vésztõl hányatott sorsú, tengernyi gonddal küzdõ népünket,
nemzetünk elszakított vagy távolba sodródott közösségeit.

Ne hagyd, hogy újabb balszerencse érjen, ellenség sújtson, belsõ viszály emésszen.
Ne hagyj elvesznünk!

Áldd meg Isten a magyart bõven kegyelmeddel, jókedvvel, bõséggel.
Hozz rá víg esztendõt. Hozd el békességedet!

Kászoni József

A Tavasz Kórus Sepsiszentgyörgyön
A Tavasz Kórusnak több éves jó kap-

csolata van a Budapesti Unitárius Egy-
házközséggel és Kászoni József lelkész
úrral. Az õ javaslatára kapott meghívást a
kórus Sepsiszentgyörgyre. Az ottani Uni-
tárius Egyházközség Kovács István lel-
kész vezetésével Egyházi és Világi Kó-
rustalálkozót szervezett 2002. november
16-án. A Tavasz Kórus boldogan vette a
meghívást és 36 gyerekkel, valamint hat
felnõttel egy hetet töltött Erdélyben. A
szíves vendéglátásról, a kialakult baráti
kapcsolatokról, a gyönyörû tájakról és a
sok csodálatos élményrõl így számolnak
be a gyerekek:

1–2. nap
2002 novemberében Erdélybe látogat-

tunk. Az elsõ nap, Kolozsvárra érkez-
tünk. A késõi érkezés, és a sötétedés elle-
nére, még aznap este megtekintettük,
amit még lehetett: Mátyás király és Bocs-
kai István szülõházát, Kolozsvár fõterét,
A Szt. Mihály templomot és a 100 éves
Mátyás szobrot, ami Fadrusz János alko-
tása.

A városnézés után, a Brassai Sámuel
Unitárius Teológiai Líceum tanulóihoz
beosztottak minket. A családoknál meg-
vacsorázva töltöttünk el egy estét. Kelle-

mes élményekkel, barátságokat kötve tá-
voztunk Kolozsvárról.

Másnap utunk Segesvárra vezetett,
ahol elsétáltunk az Óratoronyhoz, a
Dracula házhoz, a Szarvas házhoz, a
Diáklépcsõhöz (ahol 172 lépcsõfokot
küzdöttünk le), végül a Vártemplomot
tekintettük meg. Majd Fehéregyházán az
1848–49-es hõsi emlékmûnél és a Petõ-
fi-szobornál elénekelve a Himnuszt fejez-
tük ki tiszteletünket az elhunyt hõsök és a
költõ elõtt.

Ezután a Petõfi emléktárgyaiból beren-
dezett múzeumot jártuk végig. (ahol a
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költõ életérõl készült dokumentumfilmet
néztük meg).

Este megérkeztünk az elkövetkezendõ
ötnapi szálláshelyünkre, Sepsiszent-
györgyre.

Ezután elszállásoltak minket. Beszél-
getéseink folyamán kiderült, hogy
mennyire erõs az ottani emberek magyar-
ságtudata, az „anyaország” imádata és a
haza szeretete.

Ezúton köszönjük a lehetõséget min-
denkinek, hogy eljuthattunk erre a szép
helyre, mely mély nyomokat hagyott ben-
nünk, és reméljük, hogy máskor is lesz
ilyen élményben részünk.

Szalay Márton 8. z

3. nap

Utunk harmadik napja is nagyon
élménydúsan telt. Elõször Zágonba láto-
gattunk, ahol Mikes Kelemen született.
Itt megnéztük a Mikes –emlékházat és
egy gyönyörû elõadást hallhattunk életé-
rõl, munkásságáról és megcsodálhattuk a
kertben álló tölgybõl kifaragott szobrot
is, mely abból a fából készült, ami alatt
egykor Mikes Kelemen üldögélt. Szintén
ebben az emlékházban láttuk a Kiss Ma-
nyi emlékszobát, ahol híres színésznõnk-
rõl tudhattunk meg többet.

Ezek után tovább indultunk Csoma-
kõrös felé, ami Kõrösi Csoma Sándor
szülõfaluja. Láthattuk azt a gyönyörû
templomot is, amelyben megkeresztelték.
Ezután benéztünk a Kõrösi Csoma Sán-
dor emlékházba, ahol nagy utazónk élete
képekben elevenedett meg a számunkra.
Majd Kovásznára látogattunk el, ahol a
kórus tagjai megkóstolhatták a borvizet.
Itt áll az a híres székelykapu is, amelyet
szinte mindenki lefényképezett közülünk.
A város nevezetessége még a „Pokolsár”
ami valójában iszapból áll, és folyamato-
san bugyog a vulkáni erõk hatása miatt.

Kézdivásárhelyre is eljutottunk, ahol
megcsodáltuk a fõteret Gábor Áron szob-
rával, majd megnéztük azt a múzeumot
is, ahol sok céh mesterségét ismerhettük
meg közelebbrõl. Szintén itt láttuk azt a
250 db népviseletbe öltöztettet babát,
amik mindenkinek különleges élményt
nyújtottak. Utunk Alsócsernáton folyta-
tódott, ahol megtekintettük a Haszmann
Pál Néprajzi Múzeumot, és magától
Haszmann Páltól hallottunk egy nagysze-
rû elõadást a kopjafák titkairól. Gyönyö-
rû, 200 évesnél is öregebb székely háza-
kat láttunk az ottani skanzenben. Az alag-
sorban megcsodálhattuk a kályhagyûjte-
ményt, míg az udvaron régi földmûvelõ
gépekkel és kocsikkal találkoztunk.

Búcsúzóul elénekelhettük a Székely
Himnuszt, és tele élményekkel értünk ha-
za vendégfogadó családjainkhoz, errõl a
fárasztó de annál tartalmasabb napról.

Sas Gabriella 8. z

4. nap
Gyors reggeli a vendéglátó családok-

nál, majd találkozás a megbeszélt helyen,
és indulás a busszal. Így indult ez a nap,
melynek elsõ állomása a Törcsvári hágó
volt. Idegenvezetõnk Balázs Antal tanár
úr volt, akitõl sok érdekes dolgot tudtunk
meg. Ahogy haladtunk a hágó felé a szer-
pentineken, egyre nagyobb csodálattal fi-
gyeltük az elénk táruló fantasztikus lát-
ványt. Körülöttünk a havas csúcsok gyö-
nyörû látványt nyújtottak. A zöldellõ völ-
gyekben állatok legelésztek, és békés kis
hegyi falucskák terültek el. A Törcsvári
hágón megállt a busz, hogy kiszállhas-
sunk, és egy nagyot szippanthassunk a
friss hegyi levegõbõl. A nap szikrázóan
sütött, így teljes szépségében csodálhat-
tuk meg a Kárpátok havas csúcsait. Né-
hány fénykép készítése után már indul-
tunk is Brassóba. Közben figyelhettük a
régi várakat, és meg is ebédeltünk
Brassó-Pojáján. Brassóban megtekinthet-
tük a híres Fekete templomot, ahol meg-
hallgathattunk egy elõadást, és megte-
kinthettük a különleges szõnyeggyûjte-
ményt. Nekem legjobban a Fekete Ma-
donna tetszett, melynek a tûzvész követ-
keztében megfeketedett a ruhája. Utána
utunk, a Prázsmári erõdtemplomba ve-
zetett, amit sajnos nem nézhettünk meg
belûrõl, csak körbejárhattuk a robosztus
építményt. Itt a falba épített kamrák tet-
szettek, amiket falépcsõs körfolyosók kö-
töttek a számozott ajtókhoz. A nap befe-
jezése képpen megkoszorúztuk a Fekete-
ügy hídjánál található Gábor Áron em-
lékmûvét, és természetesen elénekeltük a
Himnuszt.

Sztrinkó Réka 8. z

5. nap
Reggel korán kellett mennünk a temp-

lomba, mert ott közösen beénekeltünk.
A mi „Tavasz” Kórusunk negyedik

szereplõként mutatkozott be Princz
Egonné vezényletével. A mûveket
Küronya Veronika (volt tanítvány, ma ze-
netanár) kísérte zongorán. Mondanom
sem kell, óriási sikert arattunk. Kórusun-
kat meleg szeretettel, kedves szavakkal
köszöntötték, s a templomban is érezhe-
tõvé vált, hogy a Tavasz Kórus igazi ta-
vaszt hozott Erdélybe. Nem csak az idõ-
járásban volt észrevehetõ a változás, ha-
nem az emberek szíve is átmelegedett a
tiszta, csengõ gyermekhangok hallatán.
Lelkesen tapsolt Nagy Ferenc, a Seprõdi
János Kórusszövetség elnöke is.

Egy 200 éves székely ház tölgyfa mes-
tergerendájából faragott kopjafával aján-
dékoztak meg bennünket és rajta egy
díszszalaggal. Mi különféle hazai ajándé-
kokat adtunk nekik. Miután vége lett a
délelõtti szereplésnek, az összes kórus át-
ment egy közeli iskolába ebédelni. Talál-
kozhattunk a kolozsvári gyerekekkel,
akik, ott fogadtak minket, és újabb embe-
rekkel ismerkedhettünk meg. Délután
négy órától folytatódott a kórustalálkozó.

Nagyon tetszettek nekünk az ottani kóru-
sok, mert teljesen más stílusban énekeltek
mint mi! Miután mindenki szerepelt sza-
bad program volt. Mi sétálni mentünk a
családokkal, majd találkoztunk a többiek-
kel. Sokat meséltek az ottani szokásokról
és nekünk szokatlan szavakról. Végül be-
fejezõdött a nap és fáradtan, teli új élmé-
nyekkel tértünk aludni. Mindenki izgatot-
tan várta, vajon mit rejt a következõ nap!

Bórvári Fanni 8. z

6. nap
Az utolsó itt töltött nap reggelén fél

10-kor találkoztunk a Belvárosi Reformá-
tus templomban. Szokásunkhoz híven be-
énekeltünk, részt vettünk az istentisztele-
ten, majd koncertet adtunk a templom-
ban. A nagy sikerû koncertet vastapssal
jutalmazta a templom 500 fõs közönsége.
Késõbb narancslével és kaláccsal kínáltak
minket.

Délben a fogadó családok tagjaival
közösen megkoszorúztuk az 1848-as for-
radalom és szabadságharc tiszteletére ál-
lított emlékmûvet. Együtt énekeltük a
Kossuth-nótákat és a Magyar Himnuszt.

A délután folyamán a családok elvit-
tek bennünket megnézni a városukat, és
annak nevezetességeit. Sokat meséltek a
lakóhelyükrõl, szokásaikról, és hogy ho-
gyan élnek itt az emberek. Este, amikor
együtt sétáltunk a parkban, láttuk, hogy
mécseseket raktak a koszorúnk mellé.

Várszegi Éva 8. z

A gyerekek valós élményeken alapuló
beszámolói hûen tükrözik azt a testvéri
kapcsolatot, ami kialakult az „anyaorszá-
gi” és az erdélyi magyarok között. Mind-
nyájunk emlékezetében felejthetetlen ma-
rad ez az út. Úgy gondoljuk, hogy a ven-
déglátókban is ilyen érzéseket hagytunk.
Ez az Erdélyben töltött hét nem csak egy
kórusút volt, hanem annál sokkal több,
egy erõs testvéri kapcsolat kialakulása.

Koszorúkkal, a Magyar és a Székely
Himnusszal mentünk Erdélybe. Koszo-
rúztunk Fehéregyházán, a múzeumkert-
ben, Kökösön, a Gábor Áron emlék-
mûnél és Sepsiszentgyörgyön, az
1848–49-es emlékmûnél. Ez utóbbi azért
marad a legemlékezetesebb, mert a déli
koszorúzást követõ estén az emlékmû ta-
lapzatán lévõ égõ gyertyák és elégett
gyertyacsonkok mutatták, hogy az ottani
magyarok csatlakoztak a mi megemléke-
zésünkhöz.

Nem fejezhetjük be másként ezt a
visszaemlékezést, csakis úgy, hogy szív-
bõl köszönjük Kovács István lelkész úr
áldozatos munkáját, gondoskodó szerve-
zését.

Köszönjük mindazok munkáját, akik
ezért a kapcsolatért tevékenykedtek.
Ugyancsak köszönjük a Kriza János Kó-
rustól a meghívást, és ezúton is szeretet-
tel meghívjuk és Budapestre várjuk a kó-
rus tagjait.

Princz Egonné
karnagy
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Tóth-Máté Miklós:

Miként a csillagok
Négy református történelmi

kisregény egy kötetben (570 old.),
Alföldi Nyomda RT Méliusz mû-
helye, Debrecen, 2001.

„Tanulságos, jó olvasmányul”
kínálja alulírottnak baráti szív-
vel, szeretettel a szerzõ.
Kocsord, 2002. 10. 12.

Egy hónap elteltével, Dávid
Ferenc halálának 423. évfordu-
lóján alulírott a szerzõ ajánlását
továbbadja az Unitárius Élet ol-
vasóinak, megtoldva személyes
benyomásaival.

Bevezetõben a szerzõ csillag-
fényt vetít könyve címére a Dá-
niel 12. rész 3. versével: „Az ér-
telmesek pedig fénylenek ... mi-
ként a csillagok, örökkön örök-
ké.” – Nekünk szól. Mi, unitári-
usok szeretjük az értelem vilá-
gosságában vizsgálni történel-
münket és a lélek dolgait, ami-
hez a józanságot hívjuk idegen-
vezetõnek. A csillagok pedig jó-
zanul fénylenek.

Három önként választott re-
formációkori személyiség mel-
lett egyháza kívánságára ír re-
gényt Rákóczi bizalmasáról, a
budapesti Ráday Kollégium bõ-
vítésének tiszteletére. Az így
összeálló négyesfogat pedig a
debreceni Alföldi Nyomda fenn-
állásának 440. évfordulójára lát
napvilágot.

A fent említett ajánlás ne-
kem, mint unitáriusnak szól,
elõrebocsátva, hogy az értelem
csillagvilágában józanul ír Dá-
vid Ferencrõl és Arany Tamás-
ról. Való igaz is, hogy ebben nem
marad el Sütõ András mögött,
aki hasonló megvilágításban ír
Szervét Mihályról Csillag a
máglyán cím alatt. És Kálvinról,
Méliuszról, Károlyiról, akik ke-
ménységét Sütõvel együtt
Tóth-Máthé Miklós a történel-
mi szükségszerûséggel magya-
rázza. Dávid Ferencék dogma-
és Szentháromság-ellenességét
szerzõnk nem maga ítéli meg.
Ezt szereplõire hárítja át. A mi
részünkrõl ennél is méltánylan-
dóbb, hogy unitárius szereplõitõl
nem tagadja meg a pozitív voná-
sokat, valamint fõhõsei ábrázo-

lásában is a tényszerûséget kö-
veti.

Méliusz püspök élete a Dávid
Ferenccel való szembesülések
nélkül nem lehetne teljes. A re-
formátus tanok meghonosodásá-
ban az unitarizmussal való üt-
közés egy igen jelentõs fejezet.
Ennek rendjén a szerzõ élethû
képet ad Méliusz indulatosságá-
ról és Dávid Ferenc béketûrésé-
rõl. A magyarázatot Méliusz
szájába adja, aki szerint Dá-
vidék higgadtságát a fejedelmi
védnökség teszi lehetõvé. Tudo-
másunk szerint a fejedelmi te-
kintély az ellenféltõl is önmér-
sékletet várt el.

A Károlyi (Radics) Gáspár
életérõl szóló regény is felöleli
hõse egész életét szolgálata kez-
detétõl gönci prédikátorságának
és életének végéig, kiemelve be-
lõle a teljes Szentírás magyarra
fordítását és kinyomtatását Vi-
zsolyban. Tudomásunk szerint
Heltai Gáspár is megbírkózott
ezzel. (Összehasonlítást a két
fordítás között nem ismerünk.)
Csak nem egyben, hanem ré-
szenként adta ki saját nyomdá-
jában. Így nem az övé, hanem
Károlyi fordítása terjedt el. Ér-
dekesség, hogy Károlyi szerb,
míg Heltai német származású.
De mindketten, mint sok más
hasonló nagy nyelvmûvelõ, iro-
dalmunkat a legnagyobb érté-
kekkel gyarapította. Tóth-Máté
Miklós is kellõ figyelmet szentel
regényeiben Heltai Fabuláinak,
valamint unitárius hitének.

A kötet harmadik regénye a
zsoltárfordító Szenczi Molnár
Albertrõl szól. Életét gyermek-
korától kezdve mutatja be
heidelbergi fogságától való sza-
badulásáig. A fejezetek élén
zsoltárcímek állnak, mindnyá-
junk ajkán élõ szent énekek.
Megismerünk egy óriás talentu-
mot, mely egy óriás fáradozásai-
val hozza meg gyümölcseit. Egy
hányatott életet és egy nyugta-
lan személyiséget, mely ihletett
írói tolmácsolás útján válik iro-
dalmunk nagy csillagából közeli
ismerõsünkké.

Itt teszünk említést arról,
hogy ugyancsak az isteni ihletés

vezette el Csányi Ottó mátészal-
kai karnagy barátunkat, az uni-
tárius ének szerelmesét a ko-
lozsvári Házsongárd labirintu-
sában Szenczi sírjához. Éneke-
seivel együtt így róhatta le ott
zsoltáros kegyeletét.

A szerzõ református lelkészi
család sarja, a debreceni teoló-
gia professzora. Mûvét reformá-
tus híveknek szánja hiterõsítõ
olvasmány gyanánt. De érzékle-
tesen hû korképet is ad, amit
minden magyarnak ismernie
kell. A bemutatott kort a legap-
róbb részletekig ismeri. Csak
ennyit tesz hozzá, amennyi a
száraz adatok életrekeltéséhez
elengedhetetlen. Így találko-
zunk a kötet negyedik regényé-
nek tárgyával, Ráday Pál sze-
mélyiségével, II. Rákóczi Ferenc
titkárával. Hõsének naplójegy-
zetei ehhez kitûnõ forrásként
szolgálnak. A legilletékesebb
szem látásával kapunk átfogó
képet a kuruc szabadságharcról.
A magyar dicsõség emelkedett
örömével éli bele magát az olva-
só a kuruc diadalokba, és a ku-
darc utáni állapotot a túléléshez
szolgáló példaként fogja fel. A
történelemben és példamutató
szereplõiben felfedezzük önma-
gunkat, a jelent. Megtanuljuk,
hogy soha sincs legyõzve az, aki
õsei örökségét nem adja fel. És
el.

A bemutatott mûvek elévül-
hetetlen érdemei közé soroljuk
tömörségüket. Egy-két napi ol-
vasmány (és 2500 Ft kiadás)
árán másfél évszázadot isme-
rünk meg történelmünkbõl.
Amin kívül a remek írói véna, a
korhûségében is ékes nyelvezet,
a jó magyar humor és bûbájos
szerelmi történetek a könyvet a
szórakozva tanító, legérdeke-
sebb olvasmányok közé emelik.

A mindenünnen áradó tömeg-
szórakoztatás kiábrándító bul-
dózerhadjáratában felüdülés-
ként adhatjuk tovább olvasóink-
nak a szerzõ fennebb említett
ajánlását, remélve, hogy az õ ne-
vében is kérhetjük híveink szí-
ves elnézését a meggyõzõdé-
sünkkel ütközõ hitvallási
másraszabottság miatt.

Nyil Mózes
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Dr. Csíki Gábor
Emlékek összeállítása

Édesapánk, dr. Csíki Gábor
tartalmas, küzdelmes és há-
la Istennek hosszú életének
epizódjairól, melyeket Õ
maga vetett papírra 92 éves
korában, és még a mai na-
pig szóban, apró emlékké-
pekben tovább mesél.

A leírt és elmesélt törté-
netekbõl került összeállítás-
ra ez a kis élet-részlet, mely-
bõl erõsen érezhetõ a Jó Is-
tenben vetett erõs, megren-
díthetetlen hite.

1909. június hó 1-én,
pünkösd napján születtem
Székelykeresztúron, Er-
délyben, a Csíki és Patak-
falvi család második gyer-
mekeként. A családban
négy fiú és két leánygyer-
mek született.

Régi tanítóm a Kereszt-
úri iskolámból, mikor 6-os
voltam – Deák Ferencnek
hívták –, jó és szigorú taní-
tó volt, nekem elmesélte,
hogy dédapám, Csíki Áron
unitárius pap, nagy Kos-
suth párti magyar ember
volt. Egy könyvet, a „Mi
Ernyeiek” címût említette,
melyben benne volt, hogy
1850–51 körül Udvar-
helyszék, Háromszék, Ma-
rosszék és környékérõl az
osztrákokat kiverték, és en-
nek a mozgalomnak egyik
részvevõje a dédapám volt.
A felesége, Mosovszki Klá-
ra a lengyel származású
gróf Mosovszki családból
származott. A gróf Mo-
sovszki az antitrinitárius
mozgalom egyik szervezõje volt. Az unitárius val-
lást akarta elterjeszteni Lengyelországban. A ka-
tolikus Lengyelországban ez neki nem sikerült.
Vagyona nagy részével Erdélybe menekült nagy
számú híveivel együtt, pld. a Nanovszky család,
Karlfuszky család stb., ezek mind jó magyarok let-
tek. Nagyajtára és Szárazajtára telepedtek le
mind ahányan jöttek. Itt tekintélyes volt a székely
lófõ címû Csíki család, akikkel összekeveredtek,
összeházasodtak. Végül is a Marosszéki nemzetes
Koronka család is szép szereplõje lett a szerény és
egyszerû Csíki és Patakfalvi családnak.

Megemlíteném felmenõ
rokonunkat Koronka Józse-
fet, aki 50 esztendeig volt
vezetõje a Székelyke-
resztúri Unitárius Kollégi-
umnak. (Két vagy három
évvel ezelõtti unitárius
naptáron szerepelt.)

Én 18 éves koromban el-
jöttem, és a családról még
nem igen tudtam sokat. Ké-
sõbb sok mindent elmon-
dott nagybátyám, dr. Csíki
Gábor a Hõgyes Endre ut-
cai Misszióház és templom
lelkésze, késõbbi unitárius
püspök, valamint Józan
Miklós torockói születésû
pesti unitárius püspök is,
akit én nagyra becsültem.
Alkalmasnak talált, hogy
másodéves egyetemista ko-
romban engem presbiter-
nek ajánljon. Én mindig
szerettem templomba járni,
de már nem tudok semmi-
ben részt venni, mert meg-
öregedtem, eltelt az idõ.

Tanulmányaimat Szé-
kelykeresztúron kezdtem,
majd 21 évet tanultam. 6
elemi, 8 év gimnázium, 5 év
egyetem, és 2 év önkéntes
zsoldos katonaság. Patak-
falvi Albert, jóságos nagy-
apám és felesége Rozália
nagyanyám, édesmámám
zsindelyes házában laktam
8-tól 18 éves koromig Ke-
resztúron, a Gagyi patak
mellett, ahonnan elindul-
tam volna Amerikába, de
csak Pestig jutottam el.

5–6–7-ikes koromban há-
rom nyáron egy Bokor Dé-
nes nevû építõmesternél

dolgoztam úgy, hogy én is megkapjam a heti 100
leit, melyet takarékos, mindenrõl gondoskodó
Nagyanyámnak adtam, mert szerettem Apómat és
Édesmámámat nagyon.

Annak idején, 1928. szeptember végén, amikor
Segesváron és a Szászfaluban befejeztük az építõ
munkát kiváltottam az útlevelet és szándékom
szerint elindultam Amerikába szerencsét próbál-
ni, de csak Pestig jutottam. Unokatestvéreim vol-
tak még Kanadában és Argentínában is. Írták on-
nan Pestre, hogy egyelõre ne menjek, mert gazda-
sági világválság van.

Unitárius portrék

Minden úrvacsoraosztással egybekötött ünne-
pünk másodnapján a lelkészi család tagjai szere-
tettel látott vendégek Dr. Csíki Gábornál, aki
évek óta Dunafüreden lakik, abban az utcában,
ahol az egyházi ingatlan is található, és már egy-
magában ez a tudat is mennyi örömöt jelent az
egyházát mindvégig rajongással szeretett idõs
egyháztagunknak. A nagyon sokak által szeretett
Gábor bácsi évtizedeken keresztül lakott Buda-
pesten, az István utcában hûséges feleségével an-
nak haláláig. Ezt követõen került Százhalombat-
tára. Nem egyedül, nem remeteségben tartózko-
dik itt, hanem jó pár esztendeje vele együtt van
testvére, Zsuzsa néni is, aki – bár õ maga is le-
gyengült egészségi állapotban van – mégis nagy
gondját viseli testvérbátyjának.

Mindketten életigenlõ emberek, akiket jól is-
mernek már a szomszédok is, hiszen mindenki-
hez van egy kedves szavuk, egy mosolyuk, amit
ingyen osztogatnak azok részére, akik õket meg-
látogatják, akik kerítésük elõtt elhaladnak. Arcu-
kon és tekintetükben ott van kilenc évtized terhé-
nek nyomása ellenére is mindaz, ami vallásukból
ered, és amit legkifejezõbben unitárius optimiz-
musnak lehet megfogalmazni. Ezt megélik életük
minden napjában. Errõl gyõzõdhetett meg alul-
írott is, amikor utoljára karácsony ünnepének
másodnapján meglátogatta, felesége kíséretében,
Gábor bácsit és Zsuzsa nénit az úrvacsora aján-
dékában, örömében részesítve õket. Népes volt a
takaros, szépen rendben tartott hajlék, hiszen
mindketten gyermekeik szeretetének ölelésében
voltak jelen az idõs szülõkkel, akiket nem csak
ünnepnapokon, hanem sûrû rendszerességgel lá-
togatnak. Itt született meg az ötlet, hogy Gábor
bácsi lányai „beszervezésével” meglepetést szer-
zünk Gábor bácsinak az új évünkben megjelenõ
Unitárius Élet elsõ számában, az „unitárius port-
ré”-ban közölve tanulságos életének nevezete-
sebb eseményeit. Ez alkalomból azt kívánjuk ré-
szére, hogy a jó Isten, aki annyi viszontagság
után is mindvégig gondviselésével mellett állt,
tartsa meg közöttünk õt, õket szeretteinek örömé-
re és sokunk boldogságára.

K. K. J.
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Amikor hazulról elindultam nem messze
Székelykocsárdnál, a vasútállomáson mindenemet
ellopták és csomag nélkül érkeztem Pestre a
Misszió Házba, a Hõgyes Endre utcai diákotthon-
ba, ahol internátus lévén megszálltam. Nagybá-
tyám, dr. Csíki Gábor unitárius püspök segítségé-
vel beiratkoztam a Lónyai utcai Református Kol-
légiumba, ahol év végén sikerült leérettségiznem.

Nyáron ideiglenesen elszegõdtem a közeli vidé-
ken egy bakterhez dolgozni mindenfélét, kaszálás,
kapálás, szénacsinálás. Jól elláttak, még kis pénzt
is kaptam. A széna alatt jól aludtam a nagykutya
mellett. A bakter úr azt mondta, hogy maradha-
tok, és ha jól viselem magamat még bakter is le-
hetek. Jó állás, mert a bakter búzáját nem veri el
a jég.

1929. október 1-én bevonultam önkéntes kato-
nának, ahol jó ellátást kaptunk. Aláírtam több
mint két esztendõt, zsoldos katonának. Katonaság
mellett megengedték hogy tanuljunk, és én így be-
iratkoztam a kecske-
méti jogakadémiára.
A katonai szolgálat
nehéz volt, de kibír-
tuk. Kiképeztek har-
cászatra, ágyú kezelé-
sére, tankelhárításra,
különféle géppuska és
lángszóró kezelésre. A
kiképzés nehéz és szi-
gorú volt, affélék,
amik az akkori hábo-
rúkban szükségeltet-
tek. A menetgyakor-
lat sem volt könnyû,
napi 40–50 sõt néha
60 km-t is meg kellet
tenni teljes menetöl-
tözetben. Leszerelés után nyaranta többször is be-
hívtak 30–30 napos gyakorlatra. A kemény kikép-
zésnek is köszönhetõ, hogy sikerült megmarad-
nom Isten segítségével, és a háborúból, Don-ka-
nyarból betegen, tetvesen de hazakerültem.

A kecskeméti jogakadémián jogásznak tanul-
tam, a doktorátust Pécsen szereztem meg
1937-ben Krisztics professzornál. Megélhetésem-
hez a pesti lakások nehéz és veszélyes ciánozásá-
val kerestem meg a pénzt. Ez úgy történt, hogy
Németországból hozattam ciánbrikettet, vitriolt,
vizet lehetett kapni és volt mosdótálam, amiben
gázt csináltam. Elég sokáig ûztem ezt a munkát,
de jól lehetett vele pénzt keresni. Mindig hálát ad-
tam a Jó Istennek, hogy sikerült ez a veszélyes
munka és még pénzt tudtam félretenni.

1933 év januárjától kezdve a budapesti Gázmû-
veknél az órabéres osztályon dolgoztam, majd a
doktorátus megszerzése után gázgyári titkár vol-
tam. Egész életemben ennél a gyárnál dolgoztam,
s a nyugdíjas korhatáron túl, 47 éves szolgálat
után vonultam vissza.

Sajnos úgy hozta a sors, hogy a szerbiai és a
Don-kanyari szörnyû háborúkban is részt kellett
venni. De a Jó Istenben vetett erõs hitem megse-
gített, és sikerült áttörni Belgorodnál, és bár bete-

gen, legyöngülve 1943 év márciusában itthon vol-
tam.

A szörnyû háborúról késõbb szólok.
28 éves korom körül nõsültem meg elõször, de

útjaink elváltak. Amikor másodszor nõsültem a
34. életévemet tapostam. Szerencsém volt. Felesé-
gem, Rácz Erzsébet Zsuzsanna okleveles óvónõ,
akivel 1942. október 11-én házasodtunk meg a lõ-
rinci unitárius templomban. Több mint 50 eszten-
deig tartó nagy szeretettel állt mellettem minden-
ben, jóban, rosszban egészen 1994-ben bekövetke-
zett haláláig.

Leányaim 1944 nyarán és 1945 telén születtek
nagy boldogságunkra.

A házasságkötésünket követõ pár napon belül
vittek ki a frontra. Sokunkat vittek, de keveset
hoztak haza. A kegyetlen, háborús idõben olcsó
volt az élet. Nem is merek rágondolni a Don folyó
mentén elesett 120 ezer magyar katonára, akik
értelmetlenül estek el.

Eléggé megráznak
a belém szorult kü-
lönféle érzések és
hangulatok még
ennyi év után is.
1942–1943-ban én is
ott voltam a –40 fo-
kos, hideg orosz tél-
ben, és mindig ta-
pasztalhattuk, hogy a
muszkának a ruhája
és fegyvere jobb, az
élelme, de még a szál-
lása is jobb. Szegény
magyar örvendett, ha
1914-beli puskához
jutott és idõnként ki-
csi pityókát is kapha-

tott. Ez sajnos a megmaradtak tapasztalata. Ré-
szemre a megmaradás isteni gondviselés volt.

Emlékezetes az 1943 januári voronyezsi áttö-
rés. Én pont a Don jegén voltam felfedezõ járõr-
szolgálatban a rajommal. Hogy mi történt, már
pontosan nem tudom, csak hallottuk a sok sírást,
jajgatást. A század nagy része elesett vagy megse-
besült. Elesett a századparancsnok, a konyha a lo-
vakkal együtt. Mi a Don jegén megmaradtunk, és
még akik tehették menekültünk a sötétben.

Hirtelen jött a támadás és a mi felszerelésünk
hiányos, illetve rossz volt. Szerencsére kezdett sö-
tétedni és reggelre valahogy összeszedtük magun-
kat. A zászlóaljtörzs az aktív tisztekkel elmene-
kültek. Már jó világos volt, láttuk, hogy úgy kb. fe-
le forma megmaradt, talán kevesebb. Hozták, il-
letve jöttek a könnyebb sérültek.

Egyszer csak oldalról megjelent egy tank. Ijed-
tünkben bemenekültünk a közeli nagy hárosba
(nagy széles cserjés árok), ott lapultunk. Jött a
nagy T-34-es, de szerencsére lassan, mert gid-
res-gödrös cserjés volt az árok. Ki nem mertünk
menni, lassan közelgett. (Gondolom berezeltünk
mind.) Egy Jónás nevû szakaszvezetõ
(zagyvarékási) szaladt felénk egy tankelhárítóval.
Félelmünkben valamelyikünk vállára vette és el-
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sütötte a csövet. Német gyártmány volt, láttunk
már ilyet. A lövedék talált, és pillanatok alatt
megolvasztotta a tank oldalát és az felrobbant, így
megmenekültünk.

Azután sok minden történt. A mellettünk lévõ
olasz zászlóalj hamarabb elmenekült, ott hagyva a
rengeteg fegyvert, géppuskát, lõszert, golyót, de
nem a halottakat! Mindenesetre jól jött a sok hol-
mi. Tudtunk hatásosan védekezni. Ötször kerítet-
tek be, de sikerült áttörni és menekülni. Az utolsó
elég messze Belgorodnál történt, két vagy három
hétre rá. Közben sok kín és szenvedés. Az ukrán
asszonyok adtak krumplit. Menekülés közben sok
utcai harcban is részt kellett venni, helyiségek
melyekre nagyjából emlékszem: Zsitomir, Kiev,
Minszk, Brianszk, Uriv, Kolbinó, Kazacskoje,
Osztrogosk, Voronyes, Rosztov, Korotojak.

Belgorodnál nagy baj volt, kezdett úrrá lenni a
letargia. Gúlába rakták a puskát megadásra ké-
szen. Valahogy tudomásunkra került, hogy az oro-
szok lazítanak. Nem akartunk fogságba esni. Na-
gyon sokan elkezdtünk mozgolódni, én valahogy
bekerültem egy munkaszolgálatos századba, és
véletlenül találkoztam több gázgyári kollégám-
mal. Isteni Gondviselés! Sokan összejöttek, mond-
tam: az éjjelen áttörünk, segítsetek hisz egy a sor-
sunk. A fogság egyenlõ a halállal! Az áttörés hál
Istennek sikerült.

Belgorodba érve meggyûlt a bajunk a németek-
kel, de a félreértés tisztázása után ezt is megúsz-
tuk. Én már, több más társammal együtt, kezd-
tem betegeskedni. Szaturinnál sikerült vonatra
kerülnöm. Tífuszos voltam. Egy katonaorvos, rég-
rõl ismerõsöm, az állomáson felismert és föltusz-
kolt a sebesülteket szállító vonatra. Ott még a mi-
eink, a németek tartották magukat.

Nagyon sok sebesült katona volt ott, én a pado-
zaton aludtam, mikor egy idõ múlva felkeltettek:
kelj fel pajtás, két hely is van. Kérdeztem, hogy
hol vannak. Meghaltak és kidobtuk az ablakon,
válaszolták. Ennyit ért egy élet akkor. Ezt elfelej-
teni nem lehet!

A komáromi hadikórházba kerültem, ahol meg-
látogatott Zsuzsa a feleségem, jó anyósom és ked-
ves sógoraim. Nem ismertek meg, csak a hangom-
ról. Azután Pestre, az Alkotás utcai katonai kór-
házba kerültem, ahol hosszú hónapokig kezeltek.
Végül sok bonyodalom és megpróbáltatás után
1944-ben sikerült leszerelnem, és a munkahelye-
men jelentkeztem szolgálattételre. Még akkor ja-
vában folyt a háború, a Citadellán a németek lõt-
tek.

1945 májusában vége lett a második világhábo-
rúnak.

Abban a bizonytalan világban az ember sok
mindent megtesz hogy ismét lábra álljon. Így tör-
tént az is, hogy többed magammal Pécsrõl hord-
tuk a szenet, hogy Pesten gáz legyen. Itt is sok
mindenen mentem keresztül, de Isten segítségével
a bajok nagyrészt elkerültek.

Feleségem halála után nem találtam a helyem,
hiába gondoskodtak rólam a leányaim, unokáim.
Így történt, hogy kedves jó testvérem Csíki Zsu-
zsanna, aki immár a 89. évét betöltötte, eljött
Pestre Székelykeresztúrról, és azóta együtt la-
kunk Dunafüreden kicsi házban, nagy szeretet-
ben. Gyermekeim, a két leányom és családjuk, az
unokaöcsém (húgom fia), az unokáink adják azt a
sok szeretetet, gondoskodást, ami sok mindenért
kárpótol.

Szülõföldemtõl nem szakadtam el, hosszú éle-
tem során megadatott, hogy szinte az 55-ös évek-
tõl a nyarakat a családommal otthon, Székely-
keresztúron tölthettük. Még nagyobb örömet je-
lent részünkre, hogy még ilyen idõs korunkban is
hazamehetünk nyaranta szeretett unokaöcsém jó-
voltából.

Végezetül.
Nem akarok szerénytelen lenni, de úgy érzem,

hogy amit a sors, de inkább az Élet Adója mind-
nyájunkra kimért, az Örökkévaló segítségével, a
belé vetett erõs hitemmel eredményesen meghar-
coltam, és így jó érzés fog el. Bizonyíték rá hosszú
életem.

Kelt 2003 januárjában.

BIZTATÁS FIATAL FENYÕKNEK
Szemközt a bokros oldalon
hetekig szólt a hangos ének:
falusi leányok s legények
dalolva ástak gödröket
sokezer fenyõ-csemetének.

Járok a zöld foltok között
s szólok: „Sietve nõjetek föl,
tövetekre záporokat
kérek a sûrû fellegektõl.
Ó, adjatok káprázatot
rege-termõ rengetegekrõl!

Mert nem gyönyörködik szemem
tibennetek nagykorotokban,
ha fürge cinkeraj kutat
magrejtõ, barna tobozokban
s növekedõ tû-avaron
szaladó szarvas lába dobban.

Szelektõl is edzõdjetek
hóviharok szilaj csatáin.
Fenyvessé sûrûsödjetek,
jövõ-rügyes, kicsike fáim.
S ontsatok gyantás jószagot,
ha ott járnak közöttetek
emberré érett unokáim.”
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Akik elõttünk jártak...

Kelemen Lajos
(1801. október 8–1849. június 6.)

Az unitárius költõk sorában ma egy alig ismert
költõ emlékét elevenítjük fel, a XIX. században élt
Kelemen Lajosét.

Az Unitárius Egyházban a Kolozsvárt 1801. ok-
tóber 8-án született Kelemen Lajosról kevesen és
keveset tudnak. Ennek oka az, hogy nehéz idõben
és aránylag rövid ideig élve, képességei kibonta-
koztatására nem volt sem ideje, sem ereje.

1882-ben a Pesti Hírlap június 8-ai számában,
Kazinczy Ferenc gyûjtésébõl, egy hazafias szelle-
mû, igen szép vers adatott közre, amelyre Jakab
Elek figyelt fel, aki megpróbált utánajárni, hogy
ki a vers írója.

Jakab Elek elõször Simonyi Zsigmond egyetemi
tanártól kapott rövid értesítést. Ez mindössze ar-
ról tudatta, hogy az említett vers 1861-ben megje-
lent a „gr. Dessewffy József levelezése Kazinczy
Ferenccel” címû munka II. k. 122. oldalán. A kö-
vetkezõ, amit Jakab Elek megtudott, az egy Kele-
men Lajostól is aláírt, Aranyosrákosi Székely Sán-
dorhoz írt felszólítás, amelyben P. Horváth Lázár,
a Honderû szerkesztõje és Kelemen Lajos közösen
kérik az akkor még tordai igazgatót, az 1832. év-
ben megindítandó Corina címû zsebkönyv dolgozó
társának. Mivel Kelemen Lajos névaláírása feltû-
nõen hasonlított a szucsági birtokos, Kelemen
Benjámin kezeírására, Jakab Elek nála is tudako-
zódott az ismeretlen Kelemen Lajos felõl.

Kelemen Benjámin veje, Szigethy Miklós révén
kapcsolatba lépve Bod Péterrel megtudta, hogy
Kelemen Lajos a nagyernyei Kelemen családból
származott. Apja Zsigmond különcködéseirõl is-
mert kir. fõkormányszéki kancellista volt. Fia, a
kolozsvári unitárius gimnáziumban tanult. Itt el-
végezte a bölcseleti tanfolyamot, majd a kir.
Lyceumban jogot is végzett. 1821. szeptember
3-tól a fõkormányszéknél, majd 1836-tól az erdélyi
udvari kancellárián dolgozott, de közben nevelõ is
volt a gr. Pálffy családnál. 1848. április 24-tõl a
magyar kir. vallás és közoktatási minisztérium-
ban, majd a pénzügyminisztériumban, végül a bel-
ügyminisztériumban dolgozott. Amikor a szabad-
ságharc forgatagában a minisztérium Pestrõl Deb-
recenbe költözött, Kelemen Budán maradt. Ezért
a késõbb visszatérõ minisztérium a kötelékébõl
elbocsájtotta. Ezzel az addig már családot alapí-
tott Kelemen nagy nyomorúságra jutott. Nyomo-
rától 1849. június 6-án bekövetkezett halála men-
tette meg.

Ami Kelemen Lajos irodalmi tevékenységérõl
ismert, az az alábbi. Még kolozsvári diák korában
írta „A szabadság” címû versét, amely az Erdélyi
Múzeumban (1817.) jelent meg. 1821-ben „Hunya-
di János”-ról írt költeményét a Széplitteráturai

Ajándék adta közre. A Kolozsvárt megjelenõ
Aglája 1831-ben „Angyalok szerelme” címû versét,
és az Uránia az angol Moortól készült fordítását
jelentette meg, de verseibõl többet is közölt.

Kelemen írt latin nyelvtant, filozófiai, pszicho-
lógiai, logikai és metafizikai tankönyvet, de, mivel
kiadásukra nem volt anyagi fedezete, azok kéz-
iratban maradtak.

Kelemen Lajos kora „kimûvelt fejei” közé tarto-
zott. Beszélt németül, angolul, franciául és lati-
nul. Sajnos, a korabeli viszonyok, a szabadságharc
elbukása, elhibázott politikai lépése nem tette le-
hetõvé költészetének kibontakozását. Bár a kor
három tekintélyes magyar írója, Kazinczy Ferenc,
Dessewffy József és Döbrentei Gábor az ifjú Kele-
menben „a nagy költõi szikrát látták fellobbanni”
és „a génius által ihletettnek” ítélték s „jeles írót
vártak belõle”, el kellett telnie három évtizednek,
hogy újból felismerjék költészetének értékét, és
Jakab Eleknek a Századokban megjelent „Kele-
men Lajos életének ismertetése” (1882) címû ta-
nulmánya nyomán elõbukkanjon a feledés homá-
lyából.

Kelemen Lajos (1877–1963) erdélyi történelem-
tudós egy évszázad múltán, 1960. január 28-ai le-
velében így ír a költõrõl: „Szép, tiszta stílusa ma-
gasra kiemeli a Nemzeti Társalkodó minden mun-
katársa fölé. Félszázad alatt és utána aztán úgy
elfeledték ezt a szerencsétlen embert, hogy
Ürmössy Lajos pl. az Erdélyi Hírlapirodalom Tör-
ténetében Kõvári Lászlónak tulajdonítja a Nemze-
ti Társalkodó „K. L.” jegyes cikkeit, holott Kõvári
akkor még középiskolás tanuló volt, s kiforrott író
korában is becsületére válhatott volna Kelemen
Lajos ragyogó stílusa.”

Kelement tragikummal vegyült váltságos élet-
útja jutatta nyomorba. Jakab Elek szerint a pilla-
natnyi benyomások embere volt, akibõl hiányzott
a kitartás. Hiányosságai között említi azt is, hogy
nem hivatalra termett emberként próbált érvé-
nyesülni, holott költõi hajlamai révén, az irodalom
terén válhatott volna naggyá. Amikor már 14 éves
korában írt verséért „nevét hozsanna közt a nem-
zet elé vitték” – írta Jakab Elek –, „a költõi pályát
kellett volna választania, mert a nem hivatalra
termett ember prózaivá alakul s nem visz fényes
szerencsére.”

Ennyit a „költõi reménység”-ként indult XIX.
században élt Kelemen Lajosról. Ha kevés verssel
lépett is az irodalom színpadára, azok minõsége
révén megérdemli, hogy az unitárius költõk sorá-
ban – ha röviden is –, de felelevenítsük emlékét.

Kelemen Miklós
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„És valamit tesztek lélekbõl cselekedjétek, mint
az Úrnak, és nem embereknek” (Pál Ap. levél a
Kolossébeliekhez 3:23)

Több tíz éves hosszúságú, gyógyításban eltöltött évek
után, most érlelõdött meg bennem, hogy én is (mint más
sok, ezt a hivatást választott társam) a nem kevés, ilyen
vagy olyan „bajban” szenvedõkkel való foglalatosság
közben, élményeimbõl megosszak néhányat hívõ ember-
társaimmal. Egyházunk folyóiratának cimében nagyon ta-
lálóan tûnik fel az „élet” szó. Azt gondolom, hogy amirõl
írni próbálkozom, szorosan kapcsolódik, összefüggésben
van e szóval, és még nagyobb odafigyelésre ösztökél egy-
házunk tagjainak részérõl, de talán a tágabb „környezet-
ben” élõk részérõl is. Talán nem lesz hasztalan az itt leír-
tak közlése, és ha csak gondolatokat fog ébreszteni, akkor
is megérte megosztani az általam tapasztaltakat, és jelent
majd valamit azért, hogy egészséges, hitben élõ, még több
sorstársat várhatunk, láthatunk templomainkban! A test és
lélek „egyensúlyának” fontosságáról szólnék, mely a testi
szenvedést érzõ beteg emberben is észlelhetõ, érzékelhetõ
kell legyen, de a gyógyításáért fáradozó, azért küzdõ or-
vosában, ápolásában résztvevõkben is! És ennek „kimun-
kálásában”, kiteljesítésében türelemmel teli fáradságos
munkát végez az egyház az igét hirdetõ lelkészein keresz-
tül.

Tevékenykedéseim során, mint közvetlen „család-
közelben” dolgozó orvos, egy volt egészségügyi körzet
területén, kis és felnõtt betegeimmel való kapcsolataim-
ban nagyon sok esetben tapasztaltam, hogy a lelki élet, az
ebbõl fakadó erõ, „akarás” milyen fontos is volt az egész-
ség visszaállításáért folyó, nem egyszer fáradságos küzde-
lemben. Elég hamar rájöttem arra, hogy nemcsak a
vizsgálgatások, leletek kiértékelése, a „leszûrt” megállapí-
tások közlése fontos, hanem „emberközelbe” kerülni is a
szenvedésekkel teli beteggel. Nem könnyû megfelelni
mindig ennek a követelménynek. A gyógyítónak is van

saját élete, gyarló ember õ is, otthoni, családi környezeté-
ben is helyt kell állnia, megoldani problémáit. Az orvos,
ha lelkiismerettel akarja végezni munkáját, mindenkor
„elérhetõvé” kell tennie magát betegei részére, ez egy
„készenléti” állapotot is jelent. A beteg embernek, a szen-
vedõnek nem szabad éreznie, észrevennie soha orvosának
esetleges különféle okokból fakadó rossz hangulatát!
Ezért kell az orvosnak is „lelki egyensúlyát” megõriznie,
de azt helyretennie is, ha szükségeltetik! A gyógyító tevé-
kenységben résztvevõknek is erõs, kiegyensúlyozott lel-
külettel kell rendelkezniük, a beteg. embernek feldúlt lel-
kiállapotában (ez számtalan esetben jelen is van!) szenve-
dései közepette ezt érzékelnie is kell! Az orvosokra és a
környezetükben dolgozó, áldozatos munkát végzõkre is
érvényes, hogy: „Conservanda est Humanitas, si homines
recte dici velimus”, vagyis: „ha méltók akarunk lenni az
ember névre, õrizzük meg az emberiességet”!

Mindezekhez hozzá tehetjük, hogy a szenvedõ ember
szeretetre is vágyik, és ez írás címében ez is benne-
foglaltatik, és az e fejezetben foglaltak mind a szeretetre
buzdító kijelentéseket tartalmazzák és az igazi, nemes ke-
resztyén életre buzdítanak, arra is, hogy Isten elõtt
egyenlõek vagyunk!

A lelki élet fontosságára Pál Ap. a rómabeliekhez írt le-
velében hívja fel figyelmünket: a 8-ik rész 26–27. versei-
ben ekképpen: „Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségé-
re van a mi erõtlenségünknek. Aki pedig a szíveket vizs-
gálja tudja mi a lélek gondolata.” Ezt a tanítást kell magá-
évá tennie szenvedõknek, gyógyítóknak, és átéreznie min-
den keresztyén embertársunknak! Mindennapi létünknek
ez is alapja, meghatározója! Egyházaink életében híveik
lelki életének „gazdagítása”, az egymás iránti szeretet és
bizalom érzésének kifejlesztése, ápolása jelenti tevékeny-
ségük, áldozatos munkájuk beérõ „termését”! Ezt végzi és
tesz érte fáradhatatlanul, az Evangélium tanításait hirdet-
ve, azt magyarázva, megértetve mindannyiunkal a lelké-

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztõség!
Fõszerkesztõ Kászoni József tiszteletes úrnak!
Átlapozva és elolvasva egyházi folyóiratunk legutóbbi két számát, feltûnt és örömmel töltött el a sok tartalmas írás-

ban közöltek sokszínûsége és egyházi közösségeink által végzett, megannyi hasznos, sokrétû tevékenységrõl szóló, hírt
adó tudósítás.

Mindez arra késztetett, hogy egy szerény írásomat én is elküldjem a szerkesztõségnek. Azt az érzésemet szeretném
ezzel kifejezésre juttatni, mely sok-sok év alatt halmozódott fel bennem, és mint egy régi unitárius család sarja: hívõ
emberként, úgy érzem ezt megoszthatom hittársaimmal is. Azt, hogy ez érdemesnek találtatik közlésre, Önök döntik el,
de mivel az ez írásban foglaltak „megszületéséhez” a lelki indíttatást édesapám testvéröccsének példás lelkészi tevé-
kenysége adta, mertem venni a bátorságot, hogy közlésre is elküldjem ezt az írást.

Nagybátyám megszenvedte az áldozatos lelkészi hivatásából fakadó, híveiért kiálló magatartását, ennek következmé-
nyeként nehéz börtönéveket töltött le, és utána hamarosan mindezek okozták halálát is. Gyermekkoromban, még
Kváron, nagyon sokat voltunk együtt, s a tõle hallottak és életének további alakulása, a vele történtek mind-mind kiha-
tottak gyógyító tevékenységeimre is. Talán sok kollegámmal ellentétben, így egy tartalmas életpályát tudhatok magam
mögött! Hozzátenném mindenesetre azt, hogy e küzdelmekkel teli pályán,buktatók is voltak, hibák is tarkították, de úgy
érzem, nem volt hiábavaló, amit nyújthattam a szenvedõknek, és ezt lelki életem is befolyásolta, az, hogy hittem és bíz-
tam. Szórványban töltöttem el életem nagy részét ez idáig, de valahogy sikerült mindig „a kapocs” fenntartása, megõr-
zése egyházam felé.

Maradok õszinte hívük, kívánok további jó lapszerkesztéseket!

Tisztelettel: Dr. Fikker Ede
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szek mindegyike! Az embernek élete folyamán barátai,
segítõtársai lesznek, bizonyára nemegyszer hasznos és ér-
tékes a jelenlétük, számíthat rájuk mindenkor és minden-
ben.

Mi, keresztény emberek, hallgatva lelkészeink prédiká-
cióit, hinnünk kell abban, hogy lelkészeink is barátaink
akarnak lenni, éppen ilyen vagy talán még jobb barátaink,
megértõbbek, kitartóbbak, kikre ráillik a következõ meg-
állapítás: „Amicus est alter idem, status nostri basis,
animi lux, consilii dux, studii fax, dissedentum pax” (a
barát második énünk, létünk alapja, a lélek fénye, szándé-
kaink vezérlõje, törekvéseink fáklyája, a viszálykodók bé-
kessége).

A lelkész élete is hasonlítható a gyógyítás embereinek
életéhez. Nem szabad elfelednünk, és én ezt tapasztaltam
is, hogy jelenléte, de az általa végzett áldozatos munkál-
kodás eredményessége, fellelhetõ, érzékelhetõ a gyógy-
ulását türelmetlenül váró betegnél. Bizony, gyógyírt je-
lent, hozzáadódik a széles körben végzett gyógyító mun-
kához! Az õ munkájának „gyümölcsét” nagyon sok em-
bertársunk más területeken végzett munkájában vagy

mindennapjaikban is fellelhetjük! A lelkész a mások éle-
téért, annak szebbé-jobbá alakításáért, a saját életerejébõl
áldoz! Élete az állandó felkészülésbõl, tanulásból és taní-
tásokból áll, szolgál Istennek és embernek. Nekünk szol-
gálni nem könnyû feladat, mert sokfélék vagyunk (min-
den ember más!). Szeretné és arra törekszik, hogy a szél-
hámosból becsületest, a könnyelmûbõl megfontoltat, a
fösvénybõl bõkezût, az iszákosból józant, a ridegbõl sze-
retetteljest, az erkölcstelenbõl erkölcsöst és a gyûlölködõ-
bõl barátot faragjon! Szép és gyönyörû hivatás, tartalom-
mal teli!

A lelkész és orvos; mindkettö elhivatott kell legyen te-
vékenységében, és ha ez így tûnik fel, és érzi ezt kisebb
vagy nagyobb közösségben élõ sok-sok embertársunk
vagy a testi létükben szenvedõk, akkor bizalommal fordul
hozzájuk, hiszi, hogy Õk az igazi segítség, a támasz, akik-
re mindig számíthat, akik életét, egészségét vigyázzák,
óvják!

Dr. Fikker Ede
(néhai Dr. Abrudbányai Fikker János teológiai tanár,

volt kocsordi lelkész testvérének fia)

Foglalkozzunk egyházunkkal
Úgy tûnik, az Unitárius Élet is belép azon folyóiratok

sorába, melyek olvasói fórummal élénkítik táboruk érdek-
lõdését. Csak üdvözölni lehet a Szerkesztõség által a lap
2002. évi 6. számának 18. oldalán nyitott lehetõséget és
azt a felvezetõ püspöki biztatást, mely késznek mutatko-
zik minden konstruktív szándékú javaslat, jó tanács, véle-
mény fogadására (még akkor is, ha az nem egyezik mások
– netán az egyházvezetés – álláspontjával).

Az elismerést kifejezõ másik megállapítás illesse rög-
tön azt az írást, mely a rovat „nyitódarabjaként” Csesz-
negi Miklós tollából jelent meg, s amelynek minden pont-
jával egyet tudok érteni. A szerzõ a MUE-állapotok és re-
formteendõk intelligens meglátásával, lényeget összesûrí-
tõ megfogalmazásával új hangot üt meg és a pro és kontra
hozzászólások hosszú sorát nyithatja meg, (kár, hogy a
lap gyér megjelenése nem ad módot a gyorsabb, frissebb
eszmecserére, de további vitafórumok teremthetõk a Teo-
lógia Mûhelyben, a Dávid Ferenc Egyletben, az ifjúsági
szervezetben, kibõvített presbitériumi ülések keretében
stb.).

Aláhúzva, hogy a Csesznegi-elemzést intenzíven foly-
tatni, de fõként mielõbb tettekre váltani kívánatos, néhány
problémára magam is rámutatok, (terjedelmi okokból
csak jelzésszerûen).

1. A MUE Alaptörvénye az 1994., 2000. és 2002. évi
kodifikációk, ill. módosítások következtében nehezen át-
tekinthetõvé vált; indokolt lenne egységes szerkezetben
történõ új kiadása. Jogismeret, helyes jogalkalmazás nél-
kül jogkövetés, törvényesség nem képzelhetõ el sehol, az
Egyházban sem.

2. Napirendre kellene tûzni a XXI. század igényeinek
megfelelõ, decentralizációt és szélesebb testületi demok-
ráciát, az egyházközségeknek és egyházi intézményeknek
jogi személyiséget biztosító, teljesen új egyházalkotmány
kidolgozását.

3. Nem lehet belenyugodni az erdélyi anyaegyházzal
való kapcsolat elhidegülésébe; ennek okait õszintén fel
kell tárni és a helyzetet sürgõsen orvosolni.

4. Az unitárius egyházjog mûvelésére gondot kell for-
dítani, ti. az egyetemek, tudományos egyesületek, tan-
könyvszerkesztõk unitárius elõadókat, szerzõket várnak
ebben a „mûfajban” is.

5. Az Unitárius Életben megjelenõ beszámolók (pl.
EKT- vagy fõtanácsi ûlésekrõl) nem tükrözik kellõ részle-
tességgel és tárgyilagossággal az események, néha parázs
viták lezajlását. Példa erre a 2002. XI. 16-i fõtanácsi ülés-
rõl közzétett híradás a lap tavalyi 6. számában (5. oldal), s
ebben is a Bardócz-ügy kezelése. Az elsõ fokon felelõs-
ségre vont budapesti exgondnok fellebbezését (akárcsak a
lelkészét) másodfokú bíróság nem tárgyalta, ehelyett a
Fõtanács a marasztaló fegyelmi határozatot „megerõsítet-
te és jogerõre emelte”. Kérdés: milyen alapon? A Fõta-
nácsnak az új fegyelmi szabályzat szerint csak felülvizs-
gálati jogköre van (25–27. §), akárcsak a régi szerint volt
(248. §). A régi fegyelmi törvény ismerte ugyan a máso-
dik fokot jelentõ „fõtanácsi fegyelmi bíróság” intézmé-
nyét (209–210. §), aminek most a 7–9 szakasz felel meg,
sõt a „Fõtanács, mint fegyelmi bíróság” intézményét is
(211. §). Sajnos, az idézett eset egyik jogforrásba sem il-
leszthetõ be.

Más szóval a Fõtanácsnak és/vagy Egyházi Képviselõ
Tanácsnak az Alaptörvény nem biztosít olyan jogkört,
aminek alapján fegyelmi bírósági szerepet vállalhatna ma-
gára, pláne köztes „lépcsõk” átugrásával (lásd 133, 148.
§). A polémia adott: jogszerû-e a Fõtanács fegyelmi ügy-
ben hozott novemberi határozata?

Ha igen, mi a jogalapja? Ha nem, hogyan tovább
atyánkfiai?... Várom a reflexiókat, a szakmaiakat és
egyházpolitikaiakat egyaránt.

Dr. Lõrincz Ernõ

Megjegyzés:
A 2002. november 16-i Fõtanácstól kezdõdõen az új

Fegyelmi Szabályzat elõírásai vannak érvényben. A fent
említett ügyben még a régi szabályzat volt érvényben,
melynek 211-ik paragrafusa értelmében: „A Fõtanács ha-
tározatai véglegesek, azonnal végrehajthatóak.” – Szerk.
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Egyházközségeink életébõl

Budapesti Unitárius Egyházközség
Mivel lapunk utolsó számában (november–de-

cember) az egyházközségi eseményeket csak de-
cember 7-ig ismertettük, most onnan szeretnénk
folytatni, ahol azt az elmúlt esztendõben abba-
hagytuk.

December 8-án advent második vasárnapját tar-
tottuk; a jelenlevõk létszáma is jelezte a karácso-
nyi ünnep közeledtét.

9-én tartottuk meg az év utolsó bibliaóráját,
amelynek keretében a bibliaismeretek mellett fõ-
leg unitárius hittani kérdésekkel foglalkoztunk
mindazokkal, akik tevékenyen veszik ki részüket
ebbõl a tevékenységbõl, és akik igazi magját képe-
zik már hosszú évtizedek óta egyházközségünk-
nek.

10-én a City Tv vallási adásának egy stábja jött
ki egyházközségünkhöz Pál Ildikó vezetésével, aki
egy 15 perces adást készített a gyülekezeti lel-
késszel, amely arról szólt, hogy hogyan készülnek
az unitáriusok az adventi ünnepkörben a kará-
csony várására.

11-én és 12-én adtuk le az Unitárius Élet anya-
gának novemberi és decemberi számát Kovács
Gyula szerkesztõnek, hogy az ünnepkörben min-
den elõfizetõnk otthonába eljussanak a hírek, ese-
mények, mindaz, amiben a tisztelt olvasóknak a
legnagyobb kedve telik.

13-a jelentette azt a napot, amikor a különbözõ
alapítványok felé megejtettük az elszámolásokat,
hiszen úgy az Unitárius Alapítvány mind az V. ke-
rületi Önkormányzat Egyházi Épületekért létre-
hozott alapítványa részére el kellett számolni a
határidõs idõpontokra.

14-én szombaton délelõtt keresztelési szertar-
tásra került sor, melynek alkalmából megkeresz-
teltük Némethy Norbert és Ajtay-Kristóf Angella
elsõszülött kisfiát: Kristóf-Kevint.

15-én advent harmadik vasárnapi istentisztelet
megtartására került sor. A délután folyamán érke-
zett meg a Boston mellõli bedfordi gyülekezetbõl
annak egy fiatal tagja, aki több napot élvezte a
gyülekezet és a lelkészi család vendégszeretetét, s
aki egy pár napi budapesti tartózkodás után foly-
tatta útját Kolozsvárra és Székelyföldre.

16-án a City Tv második alkalommal jött ki
egyházközségünkbe. Ez alkalommal arra volt kí-
váncsi a forgatócsoport, hogy miben változtatta
meg az V. kerületi Önkormányzattól elnyert pá-
lyázati pénz környezetünket. Postásné Balázs Il-
dikó számolt be az eseményekrõl és vezette a Tv
stábot a templomon és a gyülekezeti termet ki-
szolgáló helységeken, amelyek akkor éppen felújí-
tás alatt voltak.

17-én Muszka Ibolya hitoktatóval készítette elõ
a gyülekezeti lelkész a kiosztásra kerülõ 100 gye-

rekcsomagot, illetve azon csomagokat, amelyeket
az egyházközség oszt ki a karácsonyi ünnepkör-
ben hívei között. Könyvtáros-levéltáros asszony-
nak e helyrõl is köszönetet mondunk az elõkészí-
tésben, beszerzésben és csomagolásban nyújtott
segítségéért.

18-án egyházközségünk lelkésze részt vett a
Duna Tv 10 éves jubileumi ünnepélyén, amelynek
megrendezésére a konferenciaközpontban került
sor, és ahol jelen volt a magyarországi és határon
kívüli Kárpát-medencéhez tartozó közéletiség szí-
ne java.

20-án temetési szertartást végzett Kászoni lel-
kész úr, amelynek keretében búcsúztatta Nagy
Károlyné sz. Kõmûves Rozália afiát, aki életének
93. évében adta vissza nemes lelkét Teremtõjének.

22-én délelõtt 10 órai kezdettel emlék-istentisz-
teletet tartottunk belvárosi templomunkban
Dancs Pálné sz. Költõ Irén emlékére, aki életének
88. évében távozott szeretteinek körébõl. Elhalálo-
zott testvéreink hozzátartozói számára e helyrõl is
vigasztalódást kívánunk.

11 órától tartottuk meg az adventi ünnepkör
negyedik vasárnapi istentiszteletét. Lelki meg-
nyugvás volt minden jelenlévõ számára és feleme-
lõ az alkalom, amikor az adventi koszorún négy
gyertya fénye figyelmeztetett a küszöbön lévõ
egyik legnagyobb és legszebb keresztény ünne-
pünk érkezésére.

Délután 16 órai kezdettel került sor a gyermek-
karácsonyra, amelyre nagyon sokan jöttek el ez
alkalomból. Hitoktatóinknak és énekvezérünknek
köszönet a bemutatott mûsorért, és azért, hogy si-
került nekik a legkisebbeknek örömet szerezni
úgy, hogy közben verseik, énekük hallgatásával
mi magunk is megajándékozottaknak érezhettük
magunkat.

23-án érkezett egyházközségünkbe légátus afia,
ifj. Nagy Endre, aki az ünnepkör kiküldöttje volt a
kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns
Teológiai Intézet részérõl.

25-én és 26-án tartottuk meg elsõ és másodnapi
úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletein-
ket. Templomunk, mint minden ilyen alkalommal,
kicsinek bizonyult és felmerült ismételten annak
az igénye, hogy ezen alkalmakkor két istentiszte-
letet tartsunk. Az elsõt egy korábbi, egyet pedig
egy késõbbi délelõtti idõpontban. Ünnep elsõ nap-
ján a gyülekezet lelkésze szószéki szolgálatot vég-
zett, amit légátus afia úrvacsorára elõkészítõ be-
széde követett, másodnapján mindkét szolgálat-
tevõ helyet cserélt, ifj. Nagy Endre prédikált,
Kászoni József meg ágendát mondott.

Ünnep másodnapján istentiszteletet követõen
légátus és lelkész is házhoz vittek idõs hívek ré-
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szére úrvacsorát. Elõbbi a városban maradt és
Zoltán Csaba m. gondnok afiával ketten látogat-
tak, utóbbi meg vidékre ment felesége kíséreté-
ben, többek között Tárnokra, Százhalombattára
(az itt készült interjú Dr. Csíki Gáborral szintén
lapunk oldalain olvasható. Szerk.) és Ercsibe.

29-én került sor az év utolsó istentiszteletének
megtartására, amelyet keresztelési szertartás kö-
vetett, és amelynek keretében megkereszteltük
Dr. Zettner-Kovács Krisztián r. kat. és Kocs Tünde
unitárius testvéreink elsõszülött gyermekét, kisfi-
át Dánielt, akinek keresztszülei az Egyesült Álla-
mokból, Kaliforniából érkeztek ez alkalomra, és
akik sokunk számára ismerõsek, hiszen maga a
keresztmama is unitárius teológiai végzettségû
Júlia Kocs-Meyers személyében. A megkeresztelt
kisfiú életére Isten áldását kérjük eljövendõ évti-
zedeihez.

2003. új évünk elsõ napja istentisztelettel kez-
dõdött, amelyen szószéki szolgálatot a gyülekezet
lelkésze végzett, a püspöki körlevelet fõjegyzõ afia
olvasta fel, amit a gyülekezeti teremben püspöki
fogadás követett. A jelenlevõ elnökségi tagokat és
a budapesti gyülekezetek tagjait Szász Adrienne
pestszentlõrinci lelkész köszöntötte, amelyre püs-
pök afia válaszolt.

Január 2-án lelkészünk és felesége házszente-
léssel egybekötött családlátogatást végzett gyüle-
kezetünk egyik tagjánál.

5-én került sor az új év elsõ istentiszteletére,
amelyen a hívek nagy számban voltak jelen.

6-án keblitanácsot elõkészítõ bizottsági gyûlést
tartottunk a lelkészi irodában.

8-án Zoltai Gyuláné sz. Noszlopy Máriát bú-
csúztattuk a farkasréti temetõ Hóvirág utcai bejá-
rati ravatalozójából, aki életének 92 évében adta
vissza lelkét Teremtõjének.

10-én Dean Fisherrel találkozott és beszélgetett
egy munkaebéd keretében lelkészünk, aki Csete
Árpád ravai lelkész társaságában kereste meg. D.
Fischer a nívós „American Unitarian Conference”
nevû keresztény beállítottságú lap egyik szerkesz-
tõje, amelyet érdemes magvas, tartalmas írásaiért
megismernie az unitárius olvasóközönségnek,
amennyiben fordítani tudó, szándékozó személy
vállalna ilyen tevékenységet.

12-én istentisztelet keretében alkalmi beszédet
és imát mondott Szász János ny. lelkész, egyhá-
zunk fennállásának 435. évfordulója alkalmából.

19-én konfirmációi elõkészítõt követõen isten-
tisztelet volt.

23-án szerkesztõségi gyûlés keretében készítet-
tük elõ lapunk január–februári számához az
anyagot. A kora délutáni órákban Mikó István fõ-
gondnok, Léta Sándor és Kászoni József lelkészek
egy megbeszélésen vettek részt, amelynek súly-
pontja a Nemzetközi Unitárius-Univerzalista
Tanács-csal volt kapcsolatos. Az esti órákban ifj.
Kozma Albert magyarsárosi lelkész látogatta meg
a lelkészi családot.

24-én kórházi beteglátogatást végzett Kászoni
József lelkész úr.

25-én ünnepi alkalommal felérõ gyülekezeti kö-
zösség vett részt a délelõtti istentiszteleten.

30-án jegyespár esketési felkészítõjére került
sor a délelõtti idõpontban.

Február 1-én a lelkészházaspár Tata-Környén
végzett családlátogatást egy ott élõ unitárius csa-
ládnál.

5-én presbiteri gyûlést tartottunk a gyülekezeti
teremben, amely az évi rendes egyházközségi köz-
gyûlést készítette elõ.

8-án szombaton délután 17 órai kezdettel ke-
rült sor az új év elsõ szeretetvendégségére, amely-
nek meghívottjai Dr. Barta Tibor orvos-orgonamû-
vész volt, aki a templomban tartotta meg esti or-
gonakoncertjét. Ezt követõen a gyülekezeti terem-
ben került sor Havassy Pál és Demján László mér-
nökök diavetítéssel egybekötött elõadására „Ba-
rangolások Erdélyben, Szászföld 1998–2002” cím-
mel. Az elõadást követõen került sor az ágápére,
amelyen közel száz személy vett részt.

9-én alkalmi istentisztelet keretében emlékez-
tünk meg a szerencsétlenül járt Columbia ûrsikló
áldozatairól. Ezt követõen részvétlevelet küldtünk
Racin-be, Wisconsin államba, amelynek tagja volt
Laurel Clark asztronauta. A részvétlevelet az is-
tentiszteleten jelenlévõk mind aláírták, közöttük
egyházunk fõgondnoka, fõgondokhelyettese és
egyházközségünk megbízott gondnoka.

(–)

Megemlékezés

A Budapesti Unitárius Egyházközségben 2003.
február 9-én, vasárnap délelõtt alkalmi istentisz-
teletet tartottunk a Columbia ûrsikló áldozatai-
nak az emlékére. Mint köztudott, 1986. január
25-én kevéssel a kilövés után felrobbant és a tûz
martaléka lett a Challanger ûrsikló is, amelynek
fedélzetén akkor Ellison Onizuka volt a csapat ka-
pitánya.

Február 1-én szintén hét asztronauta vesztette
életét a 16 napos küldetés utolsó perceiben történt
robbanáskor. Az Amerikai Ûrhajózási Hivatal
(NASA) du. három óra körül vesztette el a kapcso-

latot a Columbiával, amelyen a hét asztronauta
tért volna meg egy addig sikeres küldetésbõl.

Nevüket megõrzi a szakma és az ûrkutatás tör-
ténete, mint ahogy idéztük – és ezt ez alkalomból
is megtesszük – vasárnapi emlék-istentisztele-
tünk alkalmával. Íme a hét kiváló ember neve:

1. Rick D. Husband 45 éves és a Columbia pa-
rancsnoka volt. Gépészmérnök, ezredesi rangban
berepülõ pilóta, amikor a NASA 1994-ben ûrhajós-
nak kiválasztotta. Másodszor járt a világûrben.

2. A 42 éves Kalpana Chawla indiai születésû,
amerikai asztronauta, a legtapasztaltabb ûrhajós
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volt a csapatban, aki korábban már 375 órát töl-
tött a világûrben.

3. Michel P. Anderson 42 éves volt és pilótaok-
tató, aki 1994-ben került az ûrhivatalhoz.
1998-ban, egyetlen évben 211 órát töltött az ûr-
ben, és a mostani küldetésben õ irányította a fe-
délzeti tudományos berendezéseket.

4. A 46 éves William McCool berepülõpilótaként
kezdte pályafutását, õt a NASA 1996-ban válasz-
totta ki ûrhajósnak. Az ûrhajó manõverezéséért
felelõs asztronautának szintén ez volt az elsõ kül-
detése.

5. A 46 éves David M. Brown kutató ûrhajós, pi-
lóta és orvos, akit hét évvel ezelõtt választott ki a
hivatal, és aki fõként biológiai kutatásokat vég-
zett.

6. A 47 éves Ilan Ramon korábban az izraeli lé-
gierõ vadászpilótája volt ezredesi rangban. A NA-
SA 1998-ban kezdte meg kiképzését, és õ volt az
elsõ izraeli ûrhajós.

7. A 41 éves Laurel Clark ûrhajós elõször járt a
világûrben. 1996-ban választotta ki a NASA és
kezdte el kiképzését. Orvos és zoológus diplomá-
val rendelkezett, és mielõtt az ûrhajózási hivatal-
hoz került mélytengeri kutatásokat végzett.

A racini (Wisconsin) Laurel Clark tengeralattjá-
ró orvos volt az Egyesült Államok tengerészeténél,
mielõtt 1996-ban a NASA-hoz csatlakozott volna.
Az óceán mélységeit kutatta, mielõtt a magasban
szárnyalt volna, mint küldetésben lévõ szakértõ,
aki a Columbia nevû ûrsiklón a tudományos kísér-
leteket segítette. Egy nyolcéves kisfiú édesanyja,
Laurel éppen elsõ ûrbéli küldetésén volt, amikor a
Columbia Texas fölött darabokra törött. Egy nap-
pal halála elõtt egy e-mailt küldött haza a család-
jának és a barátoknak.

„Üdv innen föntrõl, csodálatos bolygónk fö-
lötti madártávlatból. A látvány tényleg ámu-
latba ejtõ. Fantasztikus küldetés ez, és le is
foglal bennünket rendesen az egész napos tu-
dományos munka. Nagyon drága az idõ, ha
lopni tudunk egy csöppet arra, hogy bepötyög-
jünk egy e-mailt. Tehát ez a levél rövid lesz és
sok olyan emberhez jut el, akit ismerek és sze-
retek.

Részem volt néhány hihetetlen látványban:
a villám, amint szétterjed a Csendes óceán fö-
lött; az Aurora Ausztrálisz, amint az egész lá-
tóhatárt beragyogja az alant lévõ Ausztrália
városainak izzásával együtt; láttam az újhol-
dat, amint éppen nyugovóra tért a Föld ko-
rongja fölött; láttam Afrika hatalmas síkjait
és Cape Horn dûnéit; láttam magas hegyek kö-
zött hömpölygõ folyókat; láttam az emberiség
nyomait, a folyamatos élet vonalát terjedni
Észak-Amerikától lefelé Közép-Amerikán ke-
resztül Dél-Amerikáig. A Fuji hegy aprócska
dudornak tûnik innen föntrõl, mégis kiemelke-
dik, mint jól észrevehetõ mérföldkõ.

Varázslatos volt, hogy az elsõ napon éppen a
Michigan tó fölött repültünk, és tisztán láthat-
tam Wisconsinban Wind Pointot. Azóta sem
volt akkora szerencsém. Minden pályánk egy

kicsit a Föld más-más része fölött halad el.
Természetesen az idõ túlnyomó részében hátul,
az ûrlaboratóriumban dolgozom és semmit
sem látok. Ha valahányszor mégis kinézhetek,
a látvány mindig tündöklõ. Még a csillagok-
nak is különleges fényük van.

Többször is láttam „barátomat”, az Oriont.
Kimondottan kihívást jelent fényképezni a
Földet, ugyanakkor meredek tanulási folya-
mat. Azt hiszem végül is sikerült néhány szép
képet készítenem az elmúlt két napban. Köz-
ben azon izgulok, hogy elég élesek legyenek.

A közelre való látásom kicsit romlott ide-
fönt, talán láttatok is rólam film/video felvé-
teleket; ahol szemüveget viselek. Áldásként
élem meg, hogy itt lehetek hazánk képviseleté-
ben, és a világ összes tudósai számára folytat-
hatok kísérleteket. A kísérletek elérték majd-
nem összes céljukat, annak ellenére, hogy most
is elõjöttek a szokásos nyûgök, amelyek általá-
ban elõjönnek ilyen bonyolult vállalkozások
alkalmával. Néhány kísérlet többet is adott tu-
dományos szempontból. Néhányat már befe-
jeztünk, egy pedig éppen ma kezdõdött el.

Az ennivaló nagyon jó, és én nagyon kényel-
mesen érzem magam ebben az új, teljesen kü-
lönbözõ környezetben: Az evés idõt vesz igény-
be, hiszen itt nem segít a gravitáció, hogy a
nyelõcsövünkön lecsússzon az ennivaló. Az is
állandó kihívást jelent, hogy megfelelõen hid-
ratáltak maradjunk. Mivel a testünkben lévõ
folyadék a fejünk felé húzódik, szomjúságérze-
tünk szinte nincs.

Köszönet mindenkinek, aki az évek során
támogatta kalandjaimat. Ez a mostani az,
amely mindegyiket fölülmúlja. Remélem,
mindannyian éreztétek a pozitív energiát, ami
kisugárzott az egész égitestre, amikor közös
bolygónk fölött siklottunk.

Fordította K. J.

Ui. Istentisztelet után a gyülekezeti tagok a
racini egyházközségnek, amelynek az ûrhajósnõ is
aktív tagja volt, unitárius részvétlevelet küldött
minden jelenlévõ aláírásával. Ennek szövege a kö-
vetkezõ volt:

„A mai, február 9-i istentiszteletet a Colum-
bia ûrsikló legénysége emlékének szenteltük.
Laurel Clark unitárius-univerzalista volt, így
mi is megkaptuk azt a levelet, amit családjá-
nak és ismerõseinek írt, és amit teljes egészé-
ben idéztünk az istentisztelet alatt.

A gyülekezet egyetértett abban, hogy
együttérzésünkrõl biztosítsuk mindazokat,
akik ismerték és szerették Õt, elsõsorban csa-
ládját.

Osztozunk fájdalmatokban és gyászotok-
ban. Isten adjon nektek erõt a csapás elviselé-
sére és vigaszt a jövõre.”

Kászoni József
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Bartók Béla Unitárius Egyházközség
A decemberi számból lapzárta miatt kimaradt

eseményeket is szeretném ismertetni a kedves ol-
vasókkal.

December 9-én, kedden került sor a XI. kerület-
ben a már megszokottá vált ökumenikus lelkészi
találkozóra, ahol a kerület polgármestere is megje-
lent, hogy találkozzon a kerület lelkészeivel. Ezt
követõen pedig, pár napra rá december 13-án, pén-
teken került sor a XI. kerület polgármesteri hiva-
talában egy hivatalos találkozóra a polgármester
úrral, mely alkalommal ismertette a lelkészekkel
a terveket, elgondolásokat, melyeket a jövõben
meg szeretnének valósítani a kerületben. A polgár-
mester úr együtt akar mûködni a lelkészekkel a
kerület szebb jövõje érdekében, a polgárok jólété-
ért. Ennek érdekében rendszeres találkozókat
szervez a kerületi lelkészekkel. Ugyanakkor meg-
ígérte, hogy részt kíván venni minél több alkalom-
mal az egyházi rendezvényeken.

Az elsõ együttmûködés eredménye az volt, hogy
a lelkészektõl olyan hívek neveit és címeit kérte el,
akiknek a polgármesteri hivatal karácsony alkal-
mával segélyt küldhetett, ami meg is történt, úgy
a mi részünkrõl, mint a polgármesteri hivatal ré-
szérõl.

December 19-én részt vettem a Deák téri evangé-
likus iskolában megrendezett konferencián, mely-
nek témája az európai uniós csatlakozás volt.

Több elõadás keretében elhangzott, hogy Ma-
gyarország mindig is európai állam volt, de ezt
most intézményesíteni is kell. Ahhoz, hogy az eu-
rópai integrációs szervezet tagja legyünk, szüksé-
ges a reintegráció. Ez annál is inkább fontos, mert
nagy esélyt biztosít a nemzet újraegyesítésére, a
határok módosítása nélkül.

Ez nem fog zökkenõmentesen lezajlani, mert
gazdaságilag sebezhetõek vagyunk, ezért keresni
kell a szövetségeseket, és felvilágosítani az embe-
reket azzal kapcsolatban, hogy miként mûködik
gazdaságilag az EU, és milyen elvárásoknak kell
eleget tennünk az európai közösségben. Ha ezeket
elõre tudjuk és fel vagyunk készülve, nincs ok a fé-
lelemre, aggodalomra, kételyre. Ha tudjuk, mi vár
ránk, nem úgy tesszük fel a kérdést, hogy jobb
lesz-e vagy sem, hanem egyszerûen tudjuk mit
kell cselekedni. És a hangsúly ezen van. Keresni a
szövetségest, akiknek támogatásával áthidalhat-
juk az átmeneti állapotot. Gondoljunk arra, hogy
idáig mindig valamilyen nagy hatalomhoz kellett
igazodnunk. Most pedig megadatik az a lehetõség,
hogy közösen intézzük sorsunkat és jövõnket. Nem
európaiként, hanem magunknak kell megfelel-
nünk e közösségben. Ezentúl nem a magyarság fe-
je fölött fognak dönteni és határozni. Nekünk is
lesz képviseletünk az Unióban és beleszólhatunk
majd európai életünk intézésébe.

December 25. és 26-án, karácsony ünnepe alkal-
mából templomunk zsúfolásig megtelt, és mind a
két nap úrvacsorát osztottunk. Ezenkívül a lelkész
a kórházba is vitt úrvacsorát egy erdélyi fiatalem-
bernek. Megtartottuk a gyerekek karácsonyfa-ün-
nepélyét, amikor a Mikulás ajándékot osztott szét
közöttük. Ez ünnepen ifj. Nagy Endre volt a légá-
tusunk.

Az év utolsó vasárnapján évzáró istentiszteletet
tartottunk.

2003. január elsején délelõtt 10 órai kezdettel új-
évet köszöntõ áhítatot tartottunk a templomban,
amelyet követõen mindannyian átmentünk a püs-
pöki fogadásra a Nagy Ignác utcai püspöki hivatal-
ba.

Január 18-án volt gyülekezeti termünkben a
torockóiak találkozója. Áhítatot tartott Rázmány
Csaba püspök. Erre az alkalomra Deák Alpár
Torockóról készített festményeit állítottuk ki a
gyülekezeti terembe. A festõ Torockón élõ fiatalem-
ber. A kiállítást Szalai Ferenc magyar-történelem
szakos tanár mutatta be, aki a testvériskolai kap-
csolat fenntartója a XI. kerületi Bocskay István
Gimnázium és a Torockói Általános Iskola között.

Január 19-én, istentisztelet keretében, Ráz-
mány Csaba püspök a tordai országgyûlésen
1568-ban kimondott és törvénybe iktatott lelkiis-
mereti- és vallásszabadságról emlékezett meg. Is-
tentisztelet után a híveink is megcsodálhatták és
vásárolhattak torockói festményeket.

Ugyanaznap, január 19-én 15 órai kezdettel a
hívek közül többen is részt vettünk a Múzeum
kertben Bauer Sándor emléktáblájának megkoszo-
rúzásán.

Január 17-én temetési szertartást végeztünk,
utolsó útjára kísértük és eltemettük özv. Budai Fe-
rencé született Simándi Mária 99 évet élt torockói
származású testvérünket.

Február 13-án temetési szertartást végeztünk,
amikor a 91 évet élt Csáki Imréné, született Tóth
Gizella testvérünktõl búcsúztunk el a farkasréti
temetõben.

Lelkészek több alkalommal voltak család- és be-
teglátogatóban. Itt fejezzük ki örömünket, hogy
Kedei Delinka, székelyudvarhelyi esperesné
asszony egy hónapi kórházi kezelés után egészsé-
gesen távozhatott haza. További megerõsödést és
Istennek áldását kérjük életére és családjára.

Továbbra is szeretettel várjuk híveinket a febru-
árban és márciusban bekövetkezendõ rendezvé-
nyeinkre.

Március elsején délután gyülekezeti estet tar-
tunk.

Március 9-én templomunkba fog kiszállni a Du-
na TV stábja. Felvételre kerül a teljes istentiszte-
letet, melyet a rákövetkezõ vasárnap, március
16-án délelõtt fognak közvetíteni.

Március 13-án közgyûlést elõkészítõ presbiteri
gyûlést tartunk.

Március 23-án vasárnap az istentisztelet kereté-
ben tartjuk meg az évi rendes közgyûlésünket,
amelyre mindenkit szeretettel meghívunk.

Március végén, 29-én délután rendezzük máso-
dik gyülekezeti estünket. Minden kedves hívünket
és érdeklõdõt szeretettel várunk.

Léta Sándor
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A családi körök kialakítása a beregi szórványban,
avagy a családi nevelés fontossága hitéletünkben

A mostani gyülekezetünk legfontosabb feladata,
hogy szekularizált világunkban, a békétlenkedõ,
felszínes embertõl eljussunk az Isten szolgálatá-
ban álló testvérig a kiépülõ családi körök segítsé-
gével.

Különösen fontos ez egy olyan cigány többségû
szórvány gyülekezetben, ahol igen szétszórtan él-
nek az atyafiak, s nincs állandó lelkipásztor csak
beszolgáló lelkészek. Ilyen helyzetben a gyüleke-
zet végsõ soron a keresztény családokban születik
meg, s azok tartják fent. Hitünk alapjait is elsõsor-
ban a családok, a szülõk hagyományozzák át.

Ezért elsõrendû feladatunk a megújhodás jegyé-
ben, hogy a keresztény életet formáljuk a szór-
ványgyülekezet családsejtjeiben.

A beszolgáló lelkésznek igen fontos teendõje a
családpásztorizáció. Ha szükséges, akkor házhoz
kell mennie a szolgálattal (esketés, keresztelés, a
gyermekekkel való foglalkozás). Az egy utcában la-
kó atyafiak, a rokonság (ún. családcsoportot alkot-
va) összejárhatnak egy-egy fogadóképes vagy ran-
gosabb családnál imádkozni, bibliaolvasásra,
éneklésre, vallási kérdések megbeszélésére. Így fo-
kozatosan kialakulhatnak a kis családi körök a
gyülekezetben. Ez egy igen hatékony útja lehet a
családpásztorizációnak a szórványgyülekezetben.
Ez a mód segíti a passzívabb atyafiak (testvérek)
bekapcsolódását és tanúságtételét. Ezt az együttes
megerõsítést jól szolgálják a hasonló állapotban le-
võkkel folytatott beszélgetések, imádkozások és
éneklések.

A kiscsoportok jelentõségét nem kell hangsú-
lyoznunk, hisz mindnyájan tapasztalhatjuk, hogy
olyan erõk válnak benne hatékonnyá, melyek
egyébként rejtve maradnának. A családcsoport
egyszerre tesz eleget a kapcsolatteremtés utáni
vágynak és annak az igénynek, hogy a házaspár
meg tudja õrizni különállását is.

A kiscsoportban egyéni problémáikra is választ
kaphatnak, hiszen bensõségesebb, családiasabb a
kapcsolatuk. Az összejövetelek alkalmat adnak ar-
ra is, hogy a kör tagjai udvariasságot, kulturált vi-
selkedést sajátítsanak el, tanuljanak egymástól,
egymás életvitelébõl (a fiatalok is választ kaphat-
nak nevelési kérdéseikre). Természetesen az az
egészséges, ha mindkét szülõ eljár ezekre az össze-
jövetelekre. A háttérben minden esetben ott kell
állnia az egész gyülekezetnek. Szerencsés, ha a
presbitérium összeállításánál is ügyeltünk arra,
hogy a presbiterek a családi csoportok élérõl kerül-
jenek ki. A családcsoportok általában havonta 1-1
hétvégén gyûlnek össze egy-egy nagycsaládnál. Az
összejöveteleken karitatív tevékenységrõl is szó
esik (egymás segítése, betegápolás, családi ünne-
pek).

A családi körök tevékenységében a lelki igény
kielégítése mellett a legfontosabb teendõ a fiatal
szülõk nevelõvé nevelése. Összességében ez a leg-
nehezebb, de egyben a jövõ szempontjából a leg-
sürgetõbb feladata a családi köröknek. A körökben
nehéz áttörni a megkövesedett, õsi matriarchális
(s egyúttal egyoldalú) hagyományokat a cigány
családokban. Megfelelõ családterápiával (lelkész,

presbitérium vagy a szórványgondnok közremûkö-
désével) a fiatalok családmodelljében a párbeszé-
det kell a középpontba helyezni az õsi erõfitogta-
tás, a konzervetív megoldás helyett. (Ne a tekin-
télyelvûség érvényesüljön.) Mindennemû konflik-
tust, problémát a közösség elõtt, a családban kell
feloldani. Ez csakis a párbeszéd formájában lehet-
séges. A békés családi légkör nem nevelési techni-
ka csupán, hanem emberi nyitottság kérdése is.
Ennek begyakorlása a családi körökben megtör-
ténhet a presbiterek segítségével.

Mit segítenek elõ a családi körök a gyülekezet
életében? Elõször is a nyitott szülõi magatartás
elõsegítheti a meghitt családi légkört, a gyerme-
kek hitoktatását és a családi körökön keresztül az
egyházközséghez való szorosabb kötõdést is. A csa-
ládi körök segítenek egy közös, unitárius életvitel
kialakításában, az élet dolgainak keresztény
szemmel való szemléletében. A közös összejövete-
lek feloldják a családok különválását, fenntartják
a vendégszeretet evangéliumi gyakorlatát. A csa-
ládok megtanulják megosztani egymás közt idejü-
ket, gondolataikat, adott esetben pénzük egy ré-
szét is.

Nem elhanyagolható a szomszédokra, az egész
cigánysorra gyakorolt hatás sem. A keresztény fe-
lelõsségre ébredõ családok könnyebben vállalnak
karitatív munkát a környezetükben élõkért is.

Természetesen a családi körök hatása kiterjed a
benne részt vevõ házaspárok gyermekeire is. He-
lyes, ha a gyermekek is részt vesznek minél több
összejövetelen. Így történhet meg a folytonosság
kiépítése, hisz ezek a fiatalok aktívabban kapcso-
lódnak be az egyházi életbe is.

Végezetül pedig a szórványokban történõ családi
nevelés fontosságáról, a jövõrõl szóljunk.

Az ifjú nemzedék, a szórvány jövõ nemzedéke
számára a szülõk a hit elsõ hirdetõi és oktatói, hisz
az unitárius családok hitünk bölcsõi. Lényegében
a szórványgyülekezetet a családok hitet õrzõ ereje
tartja fenn. Ezek a családok ápolják tovább a jézu-
si hitet.

Mai világunkban a hit egyre inkább egyéni dön-
tésen alapul, amelyben perdöntõ szerepe van a
családnak, hisz a gyermek vagy azonosul, vagy
szembefordul a szülõk közvetítette normákkal és
eszmékkel. A fejlõdõ gyermekben azonosulási fo-
lyamat dolgozik. Éppen ezért nem lehet eléggé is-
mételni a szülõi példamutatás fontosságát és je-
lentõségét. Ezért is jelentõs feladat a fiatal párok
nevelése a családi körökben.

A lelkésznek tudatosan törekednie kell a világi
vezetõk (presbiterek, köri felelõsök) kiválasztására
és képzésére (lelki-szellemi felkészítés). Ki kell
használni a keresztelési, esketési, konfirmációi al-
kalmakat, a prédikáció is sulykolhatja a családok-
ban történõ nevelés fontosságát és a teendõket.

Igen fontos jelenség a szociális tevékenység erõ-
södése a családi körök által. A szociális gondosko-
dás (egy karitatív csoport létrejötte) nemcsak a
családok anyagi gondjain, de nevelési problémáin
is sokat enyhíthet.
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A kereszténnyé válás az emberré válással együtt
kezdõdik. A szeretetteljes légkör kialakítása, a
testvériség, a bizalom kiépítése a legelsõ lépés a
családi körökben és a gyülekezetben!

Mindennek a végsõ mozgatója a szeretet, az ál-
dozat, vagyis önmagunk átadása testvéreinknek.
A cselekedetekben nyilvánuljon meg hitünk, erre
kell törekednie a kis köröknek, illetve a gyüleke-

zetnek. Érezniük kell, hogy a végsõ célunk az élet-
ben embertársunk szolgálata, amit elsõsorban a
családunkban, a családi körökben, illetve a gyüle-
kezetünkben élhetünk meg.

Ez az igazi tanúságtétel Istenországa építésé-
ben.

Felhõs Szabolcs

Debrecen
A debreceni karácsonyi ünnep meghittségét és

igazi örömét a gyerekek jelentették, akik elõadták
a betlehemi történetet.

Január 5-tõl az istentiszteleti idõpontot 10 órá-
ra helyeztük át, már az elsõ alkalommal látható
volt, hogy ez többeknek kedvez, a síkos úton az
idõseknek nem kell sötétben indulni, és azok a fia-
talok is inkább rászánják magukat az istentiszte-
let látogatására, akik eddig a túl korai idõvel ma-
gyarázták elmaradásukat.

Január 12-én a Kossuth rádió a debreceni uni-
táriusok istentiszteletét kõzvetítette. A 435 éve ki-
hirdetett vallási türelmi rendeletre emlékeztünk,
a Tordán tartott vízkereszti országgyûlésre. Ekkor
alakult meg az Unitárius Egyház, melynek egyik
legfõbb jellemzõje a tolerancia lett. Ez igen nagy
esemény volt egyházközségünk életében, hisz a
helyi sajtóban minden küzdelmünk ellenére még
nem sikerült helyet kapnunk.

Az országos, sõt határokon átívelõ rangos adó
istentisztelet-közvetítése bizonyíték volt arra,
hogy az országos, de még inkább nemzeti palettán
jelen vagyunk. Az egy órás mûsoridõt kitöltendõ,
Walter Judit és tanítványai énekeltek elõször re-
neszánsz, késõbb Bartók és Kodály mûveket, mely
mint annyiszor, most is elõkészítette lelkünket az
isteni jelenlét befogadására. Köszönet érte!

Talán ennek is köszönhetõ, hogy ittlétem óta
elõször meghívtak az ökumenikus imahét alkal-
maira, január 20-án, az evangélikus templomban
részt vettem a liturgiában. A következõ héten pe-
dig meghívást kaptam a kerekestelepi reformátu-
sokhoz, ahol az imahét záróistentiszteletét én tar-
tottam. Bízom benne, ha lassan is, de megnyílik
elõttünk a helyi ökumenikus élet.

A tél vége nem kedvezett az idõseknek, betegek-
nek. Az eddiginél jóval gyakrabban látogattam a
kórházakat, gyülekezetünk hûséges tagjait. Ez-
úton is kívánunk nekik mielõbbi gyógyulást!

Január 28-án Mikepércsen eltemettük özv.
Baczó Mihályné Andorkó Irma vargyasi szárma-
zású asszonyt, gyülekezetünk legidõsebb tagját.
Isten adjon neki békés pihenést!

Február 16-án került sor a debreceni egyház-
község éves közgyûlésére, március 2-án pedig
Vásárosnaményban tartjuk meg.

A vallásos élet mindig etikai magatarás és élet-
formálás kell, hogy legyen. Ehhez szervesen hoz-
zátartozik a teremtett világ tisztelete: a környe-
zetvédelem is. Egyházközségünk szelektív hulla-
dékgyûjtésre hívta fel hívei figyelmét. Ezt azzal
fejezzük ki, hogy a Hatvan utcai lelkészi hivatal-
ban használt elemeket és lejárt szavatosságú
gyógyszereket gyûjtünk.

– mvk –

Duna-Tiszaközi Szórványegyházközség
Karácsony a kereszténység eszmei megalapozó-

jának, Jézus születésének az emlékünnepe. Bár a
kereszténység különbözõ egyházakban gyakorolja
hitét, egyetért abban, hogy megünnepelje Jézus
születését. Ezt teszi karácsonykor.

A valamikor nagy területen mûködõ Duna-Ti-
szaközi Szórványegyházközség az utóbbi 50 esz-
tendõben szûk területre zsugorodott. Az 1948-ban
született „Egyezség”, amely 1990. március 19-ig
korlátozta az egyházak életét, szórványunkat – a
könnyebb állami ellenõrzés okán – szétdarabolta,
és a jelentõsebb szórványtelepüléseket beolvasz-
totta a nagybudapesti összevont egyházközségbe.
Így és ezzel érte el azt a célt, hogy a budapesti lel-
készeknek ne legyen alkalma a szórvánnyal való
törõdésre, a szórvány pedig felmorzsolódjon. Az
utóbbi évek karácsonyán így a volt nagy területen
levõ Duna-Tiszaközi Szórványegyházközségben
csak Kecskeméten van alkalom istentisztelet ke-
retében Jézus születésére emlékezni. Az itt levõ
szórvány azért is figyelmet érdemlõ, mert tagjai-
nak túlnyomó többsége 1990 után telepedett le

ezen alföldi városban, és minden felszólítás nél-
kül, önként kerestek kapcsolatot egyházukkal.
Míg a sok ezer Erdélyt elhagyó unitárius felszívó-
dott újonnan választott hazája területén, addig a
Kecskeméten megtelepültek – megtartva unitári-
us öntudatukat – továbbra is vállalták unitariz-
musuk megélését.

A mostani úrvacsorával összekötött istentiszte-
leten 23-an jelentek meg, s a gyermekek kivételé-
vel mind éltek is az úrvacsorával. Az istentiszte-
letre elhozták Erdélybõl látogatóba jött rokonai-
kat is, a mai erdélyi unitárius szellem képviselõit
is, s így tájékozódhattunk az ott folyó életrõl is. Az
istentiszteletet egy kisdiák alkalmi karácsonyi
verse, majd a gyermekek részére ajándékcsomag
osztása, az Unitárius Élet címû lap és az itteni ki-
adásban megjelent unitárius falinaptár ajándéko-
zása zárta be.

Hiányoltuk a szép „fehér” karácsonyt, amibõl az
új esztendõ elején bõven részesültünk.

Kelemen Miklós
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Így élünk Füzesgyarmaton
és a gyulai szórványban

Ünnepi készülõdéseinkre és egész ünneplé-
sünkre mélyen rányomta bélyegét a több évtizede
nem tapasztalt nagy tél. Az utak járhatatlanokká
váltak, a járdák csúszóssá, és a híveinknek, akik
nagy távolságokról érkeznek, bizony vigyázniuk
kell testi épségükre is. Templomunkban nem ve-
szélyezteti õket a megfázás, mert a több mínuszos
hidegekben is sike-
rült elviselhetõvé ten-
ni a levegõt.

Isten áldásával
minden az elgondolt,
az elõzõ lapszámunk-
ban leírtak szerint si-
került. Sokáig emlé-
kezetes marad (vide-
ón vissza is néztük,
és igényeltek a felvé-
telbõl az érdekeltek)
a hittanosok pásztor-
játéka, a közel 20 ka-
rácsonyi vers és egy
tucatnyi karácsonyi
dal elhangzása. Igaz,
a nagy hideg vissza-
tartotta legalább
20–25 érdeklõdõnket.
Szenteste mégis szin-
te tele volt áhítatos
templomunk. Boldog-
ság volt a gyertyák és
csillagszórók fényé-
ben látni az örömet
gyermekeink tekinte-
tében, amikor meg-
kapták a szeretetcso-
magokat a karácsony-
fa alól, a borítékokat
az Unitárius Alapít-
vány jutalmával, va-
lamint Zita és Tamás
saját kezûleg készí-
tett képes Jézus tör-
ténetét, amelyiknek
második részét a hittanos évzárón fogják kézhez
venni.

Karácsony elsõ napján is, a keményedõ tél elle-
nére, számosan jöttek el az úrvacsorás istentiszte-
letre. E nap fényét emelte az is, hogy keresztelési
szertartást is végeztünk. Károlyi Dezsõ és Anett,
Bianka Nikolett nevû kislányát tartották kereszt-
víz alá. A nehéz körülmények ellenére jöttek el a
család tagjai Vésztõrõl erre a szép, felemelõ alka-
lomra. Elsõ napja délutánján az idõsek otthoná-
ban tartottunk ünnepi istentiszteletet úrvacsora-
osztással. Az érdeklõdés a megszokott volt. A tár-
salgóban összegyûlt mindenféle vallású jelenlévõ
részleteket hallgathatott meg a karácsonyi mûso-
runkból is. Ezzel véget is ért a füzesgyarmati Ka-
rácsony-ünneplés, mert második napján Vásáros-

naményba kellett menjünk ünnepelni. Reggel ide-
jében indultunk az eléggé viszontagságos utat
megtenni. De a fáradságot kárpótolta az úr-
vacsoraosztásos ünnep, valamint Felhõs Szabolcs
presbiter új házának bensõséges ünneppé magasz-
tosult megáldása. Ezzel véget ért beszolgálói kül-
detésünk ebben a gyülekezetben. Isten áldása le-

gyen az új évben ez
élni akaró gyülekezet
életén is.

Óesztendõ utolsó
vasárnapján jutot-
tunk el Gyulára meg-
késett karácsonyi úr-
vacsorás istentisztele-
tünket megtartani. A
különbözõ távolságok-
ról érkezõ híveink
nem törõdtek a nehéz
téllel. Jöttek, hogy kis
testvéri közösségünk-
ben körülálljuk Jézus
képzeletbeli jászolböl-
csõjét.

Szilveszter éjsza-
káján templomunk-
ban búcsúztunk az
óesztendõtõl és kö-
szöntöttük az új évet.
Az áhítatos alkalom
végén elénekeltük
nemzeti imádságun-
kat és a Székely Him-
nuszt.

Újesztendõ elsõ
napján lelkész és neje
részt vettünk Buda-
pesten a püspöki
templomban tartott
ünnepi istentisztele-
ten és az azt követõ
püspöki fogadáson,
amelyrõl részletesebb
tudósítás olvasható

egy másik beszámolóban. Január 3-án lelkész és
neje, valamint gyulai szórványgondnokunk, K.
Romvári Etelka meglátogattuk elõzetes egyeztetés
eredményeképp Dr. Perjési Klára gyulai polgár-
mesterasszonyt. A szívélyes fogadáson egyházunk
történelmérõl, szórványgyülekezetünk jövõjérõl és
egy imaházhoz való jutás lehetõségérõl beszél-
tünk.

A január 19-re tervezett és egybehívott közgyû-
lést el kellett halasztani február végére a zord idõ
és a nagy hó miatt. Idõsebb híveink sem emlékez-
nek arra, hogy az elmúlt 30–40 esztendõben ilyen
megpróbáló, rettenetes télben lett volna részük itt
az Alföldön. Kis templomunk szinte megközelíthe-
tetlen. Farkas Árpád erdélyi költõ szerint alaguta-
kat kellett vágjunk a hóban. A súlyos hótömeg le-

Karácsony Füzesgyarmaton

Családi köri összejövetel Vásárosnaményban,
az unitárius gyülekezeti teremben
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törte gyönyörû tujafáinkat, a nagy hidegben ha-
rangjaink elfagytak. De istentiszteleteinket mara-
dék nélkül megtartjuk, bármilyen kevesen is tud-
nak eljönni híveink.

Az eltelt idõszakban 3 testvérünket veszítettük
el. Angyal Lajos 82, Szûcs János 48 és Török Esz-
ter 88 éves korában hagyták itt szeretteiket.
Õszinte együttérzéssel mondtunk búcsúszavakat
felettük, bár nem voltak közösségünk tagjai, akár-
csak a többi 21 sem, akiket 2002-ben temettünk.

Az anyakönyvi, aranykönyvi és zárszámadási
bejegyzések alapján istenáldotta volt az elmúlt
esztendõnk is. A hívek és szimpatizánsok adako-
zása meghaladta az 1 millió forintot. Az önzetlen-

ség egyházunk és egyházközségünk legnagyobb
ünnepén, a 100 éves születési évfordulón mutat-
kozott meg leginkább. Legyen érte köszönet min-
denkinek és a jó Istennek.

Ennek az évnek is lesz egy kiemelkedõ alkalma,
amikor a július 27-i, alföldi unitárius búcsún a
templomépítés 100. évfordulójáról emlékezünk
meg nagyszabású ünnepség keretében. Természe-
tesen legnagyobb álmunk egy papilak megterem-
tése vagy a régi helyén, vagy máshol. Ez álom
megvalósulásáért dolgozunk, küzdünk, remélve a
jó emberek és a Gondviselõ segítségét.

B. L.

Hódmezõvásárhely

Hódmezõvásárhelyi hittanosaink tollából

A mi karácsonyunk
Mint minden más helyen, itt egy dél-alföldi vá-

rosban, Hódmezõvásárhelyen is már november vé-
gétõl elkezdtünk készülni a szeretet ünnepére, a
karácsonyra. Mindenki vásárolgatott vagy saját
kezûleg látott hozzá, hogy elkészítse az ajándéko-
kat, amelyek majd szentestén a karácsonyfa alá
kerülnek.

De nekünk, ebben a
városban élõ unitáriu-
soknak, máshogy kez-
dõdött el a készülõdés.
Mint minden évben,
az idén is összegyûlt a
kis csapat Kiss Mihály
(pap bácsi) és Tünde
néni vezényletével,
hogy ezt az ünnepet
még szebbé tegyük
egy kis karácsonyi
mûsorral. Nálunk már
hagyománnyá vált és
szinte a helyi és kör-
nyékbeli unitáriusok
el is várják tõlünk,
hogy miután a pap bácsi elmondta az imát, mi ki-
álljunk énekelni és szavalni.

De, hogy mindent az elején kezdjek, elõször is el
kell mondanom, hogy mindig örömmel várjuk az
ünnepet. Ezzel az alkalommal nemcsak azt mu-
tatjuk meg, hogy mit is tudunk, hanem a kis kö-
zösség egy nagy családdá olvad össze, ahol termé-
szetesen mindenki kiveszi a részét a teendõkbõl.
Én, mint 18 éves fiatal, örömmel nézek végig a
többieken, hogy milyen buzgón dolgoznak a közös
ügyért. Mindenki mosolyog, együtt nevetünk, ha
netalán valaki félreért valamit, de mindig ott ál-
lunk egymás mellett. És ha az utcán találkozunk,
nem megyünk el egymás mellett csak úgy, hanem
köszönünk egymásnak és vidáman elbeszélge-
tünk. Amikor vallásórákra járunk, mindig öröm-
mel tesszük azt, mert tudjuk és érezzük, hogy ez
egy újat, egy pluszt ad életünk szürkeségébe.

November végén is egy vidám hangulatú óra
közben a pap bácsi megjegyezte, hogy szeretné ha
lenne az idén is mûsor karácsonykor. Mi készsége-
sen beleegyeztünk. A rákövetkezõ héten már ki is
osztottuk egymás között egy rövid darab szerepe-
it. Ezt a darabot Hollandiából a Haarlem-
mermeeri Kelet-Nyugati Kapcsolatok Egyesületé-
nek Ökumenikus Csoportja küldte, majd lefordí-

tották magyarra. Cí-
me: Hogyan gyújtsuk
meg a lámpást?

Arról az emberrõl
szólt, aki karácsony
éjszakáján, mikor Jé-
zus világra jött, nem
engedte be Józsefet és
Máriát fogadójába,
mert zsúfolásig tele
volt. De miután meg-
hallotta, hogy megszü-
letett a Megváltó, rög-
tön megbánta cseleke-
detét és azt várta, va-
jon mikor tudna bo-
csánatot kérni Pax

hercegtõl, ahogy akkoriban hívták Jézust. A mû
befejezése természetesen szép. Ugyan a herceg
nem érkezett meg, de a szeretet visszaköltözött az
ember szívébe, mert segíteni tudott egy sebesül-
tön. Ezt a darabot adták elõ a közösség nagyobb-
jai, a kisebbek pedig verseket mondtak. De termé-
szetesen a közös éneklés sem hiányozhatott. A kis
mûsor zárásaként kis csomagokat kapott minden
gyerek, kicsi és nagy egyaránt. A kisebbek persze
buzgón azonnal felbontották csomagjaikat és maj-
szolták is a benne talált édességet

Én csak néztem õket és elgondolkodtam, hogy
majd egyszer õk is felnõnek, nagyok lesznek, fel-
nõttek és akkor majd az õk gyerekeik fognak a he-
lyükbe lépni. Verseket szavalnak, esetleg õk is elõ-
adnak majd egy darabot, és ugyanúgy fogják tépni
a karácsonyi csomagot és rögtön megenni belõle a
cukrot, csokit. És pont ez az, ami nem fog változ-

Karácsony Hódmezõvásárhelyen
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ni. Mindig össze fogunk gyûlni és össze fognak
gyûlni a templomban imádkozni és meghallgatni
a gyerekeik, esetleg majd az unokáik karácsonyi
mûsorát. Jó érzéssel tölti el az embert, hogy min-
dig meglesz a kis közösség, megmarad az össze-
tartás, és szeretettel gondolunk majd mindig
vissza azokra a pillanatokra, amikor még mi kis-
gyermekként remegõ lábbal álltunk ki, hogy el-
szavaljunk egy rövidke versikét.

Bogdány Csilla
12 osztályos

A karácsony

A karácsony a legkedvesebb ünnepem.

Azért szeretem, mert az ajándékozás izgalma, a
család szeretete és a különleges hangulata nagyon
széppé teszi. Az elmúlt karácsony más volt, mint
az eddigiek. Készültünk egy mûsorral, melynek
hatalmas sikere lett, mikor elõadtuk a karácsonyi
istentiszteleten.

Szüleim is eljöttek és ez fontos volt számomra.
A kishúgom és én is sok ajándékot kaptunk. Leg-
jobban annak örültem, hogy az egész család
együtt volt, senki nem sietett dolgozni, beszélget-
tünk és játszottunk.

Bár gyorsan eltelt a néhány nap, de a szobánk-
ban feldíszített karácsonyfa megõrizte a kará-
csony hangulatát.

Kisházi László
5. A osztály

Karácsonyom
Szerintem a karácsony az év legszebb ünnepe.

Ilyenkor megszûnik minden, ami rossz, és helyét
csupa örömteli dolog veszi át. Minden házba béke
és szeretet költözik.

Gyönyörû dolgok ezek, de a vallásos emberek
számára az ünnepet még meghittebbé teszi az,
hogy Jézusra emlékeznek.

Én nem vallásos családban élek, de szerencsére
sok vallásos ember vesz körül.

Az elmúlt karácsonykor elõször éreztem azt a
megnyugtató bensõséges érzést, amely az ünnepi
istentiszteleten megtölti a hivõk szívét. Olyan él-
ményben volt részem, ami egy életre szól. A társa-
immal karácsonyi mûsorral kedveskedtünk a gyü-
lekezetnek, amit nagy örömmel próbáltunk és ad-
tunk elõ. Olyan volt, mintha mindnyájan egy nagy
családhoz tartoznánk.

Asztalos Kata
9. C osztályos

Ökumenikus imahét Hódmezõvásárhelyen
Évek óta szervezik, rendezik Hódmezõvásárhe-

lyen is az Ökumenikus Imahetet.
Idén január 19-tõl 26-ig tartott. Holland katoli-

kus diakónus, Leo Mesman (aki három napig az
unitárius lelkész vendége volt) nyitotta meg az
imahetet.

Templomról templomra, gyülekezetrõl gyüleke-
zetre járva, naponta du. 5-re.

Nagyon kedvezõ
volt az idõjárás is, hi-
szen nem esett, nem
havazott, s nem volt
csikorgó hideg.

Az Unitárius Imate-
remben 21-én, kedden
Dányi József ref. espe-
res úr és Seidl Amb-
rus plébános úr be-
szélt a gyülekezethez.
Csoportosan érkeztek
az összetartozó hívek,
sokan csak állva hall-
gathatták az igét „Jé-
zus élete is láthatóvá
legyen testünkben”
(2Kor.4 10.), a mély gondolatokat és a zengõ zsol-
tárokat.

Fokozta az áhítatos hangulatot Szél Gábor or-
gonakísérete a különbözõ vallásúak számára gon-
dosan kiválogatott ismertebb egyházi énekek
éneklésekor.

„Teadélután” hangulatos beszélgetésével folyta-
tódott az együttlét. E kisváros sok ismerõsének itt

jutott módja a találkozásra. Legalább öten-hatan
sürgölõdtek, forgolódtak körülöttünk a tésztás és
teás tálcákkal. Egy újabb, közeli találkozás ígére-
tével csak lassan, este 7-kor indult fiatal, idõs ha-
zafelé.

Január 25-én, szombaton a Csúcsi Reformátu-
sok fogadták az ismét nagy számú imádkozni, el-
gondolkodni kívánó híveket. A mi lelkészünk, Kiss

Mihály felolvasott igé-
je „Ezért nem csügge-
dünk el” (2Kor 4, 16.).
„Most azért megma-
rad a hit, a remény, a
szeretet, e három,
ezek közül pedig leg-
nagyobb a szeretet.”
(2Kor.13,13.) minden-
ki szívéhez szólt.
Hányszor halljuk ezt
a bibliai intelmet,
mely mindenkor aktu-
ális, hiszen áhítozik
mindenki a szeretet-
re, s mi tartana felszí-
nen e rohanó világ-

ban, ha nem éltetne a hit és a remény.
A foszlós kalács, forró tea újra megalapozta a

beszélgetést, eszmecserét.
Ránk sötétedett, de világító szívvel, lélekkel bú-

csúztunk el egymástól, megköszönve az ötgyere-
kes Börzsönyiné Kádár Katalin tiszteletes
asszonynak ezt az alkalmat is.

dr. Benczédiné Gabi

Ökumenikus imahét Hódmezõvásárhelyen
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Kocsord

A karácsony és az újév nemcsak érdekesség-
ként, de tartalmilag is kitölti évrõl évre a decem-
beri és a januári hónapot. Érdekesség benne az,
hogy két hónapra határozzák meg gyülekezeti éle-
tünket, egymástól mégis mindössze egy vasárnap
választja el õket, mint ikertestvéreket, akik szoros
egymásutánban születnek, és a születésrõl is szól
mind a kettõ. Az elsõ, a karácsony a megváltó szü-
letésérõl, a másik az új év születésérõl.

De nem ez az érdekesség adja meg jelentõségü-
ket, hanem a tartalmuk, a mondanivalójuk. Az
üzenet, amit hordoznak. A karácsony az õt meg-
elõzõ hónapot tölti ki készülõdéssel, az újév az
utána következõt, és a beindítás feladatait rója
ránk.

Mi, kocsordiak jóval karácsony elõtt „kiköltöz-
tünk” gyönyörû templomunkból a hideg és a fûtési
költségek miatt. Összébb kell húzódnunk a gyüle-
kezeti terem meghitt, családias falai, bútorai és
képei közé. Évek elteltével nem vesszük le az uni-
tárius falinaptárat, mert azok templomainkat áb-
rázolják. Így a falak sok szép templomunk képével
vannak tele. Jézus, Dávid Ferenc, püspökök, lel-
készek, templomépítõ hívek társulnak imádkozá-
sunkhoz. Növelik áhítatunkat, de törvényt nem
sértünk velük. A képek nem vesznek részt a szer-
tartásunk gyakorlatából, csak lélekben hozzák kö-
zel az ábrázoltakat.

Karácsonyra azonban elõkészítjük és kifûtjük a
templomot. A kisteremben el se férnénk. Gyönyö-
rû, különleges és óriási fenyõt díszítettünk fel.
Szülõk, nagyszülõk, jótevõk adományaiból aján-
dékcsomagokat készítettünk gyermekeinknek.
Nálunk mindenki számára minden, ami a kará-
csonyhoz tartozik, a templomban kezdõdik el. A
hitoktatásra beiratkozott 24 helybéli és 6 szór-
ványbeli növendék közül 22-en vállaltak verset,
amit a népes közönség elõtt nagyrészük el is mon-
dott. 10–15 unitárius és népi karácsonyi éneket
szoktunk elénekelni.

Sokkal kevesebbet, de készülõdni az újév ünne-
pére is kell. A „két karácsony” közötti idõt a köz-
gyûlés, a lelkészi jelentés, a tisztújítás, számadás-
ok, költségvetés elkészítése, az év végi leltározás
tölti ki. A tisztújító és számadó közgyûlést az újévi
istentisztelet után tartjuk minden esztendõben,
Isten segedelmével. A püspöki pásztorlevél felol-
vasása után a lelkészi jelentésben örömmel olvas-
hattam, hogy tavaly több volt a keresztelés, így
gyülekezetünk 2 lélekkel gyarapodott.

A tisztújítás rendjén sajnálattal vettük tudomá-
sul, hogy Jakab László gondnokunk tisztségébõl
visszavonult 13 év után. Érdemeiért jegyzõkönyvi
határozatban mondtunk köszönetet. Helyébe Do-
bos László vállalkozó ifjú barátunk lépett a köz-
gyûlés bizalmából, aki konfirmációja óta hûséges
látogatója istentiszteleteinknek. Mióta családja
van, azóta családostól szokott eljárni. Már eddig is
számottevõ adományokkal járult hozzá elõmenete-
lünkhöz.

A két éve betöltetlen pénztárnoki tisztséget
Nagy Gyuláné Molnár Julianna presbiter atyánk-
fia vállalta, hogy ezt a fontos tisztséget se hagyjuk
betöltetlenül.

A közgyûlést követõ heteket, mint mindig a
püspökség, a fõkönyvelõség iránti határidõs iratok
elkészítése, felterjesztése töltötte ki. Közben híve-
ink jelentõs számban látogatják minden vasárna-
pi istentiszteletünket. Ez figyelemreméltó buzgó-
ság, hiszen köztudott dolog, hogy az ünnepek el-
teltével sok helyen lankad a templomlátogatás.

Minden kéthavi tevékenységünk után az Unit-
árus Élethez küldendõ tudósítás képezi a pontot.
Az idõ lovai, melyek fogat nélkül is száguldanak
megállíthatatlanul, Isten segedelmével, ím befog-
va futnak gyülekezetünk szekerével, mely újabb
esztendõt szeretne tölteni – a 65-ödiket – az alapí-
tása óta, Isten és a szeretet szolgálatában.

Nyitrai Levente

Pécs
December 5-én, Pécsen temetési szertartásra

került sor. Utolsó útjára kísértük és eltemettük
Dr. Bartha Vilmosné
sz. Papp Mária 95 évet
élt testvérünket. Adjon
a Jóisten számára
csöndes pihenést az
anyaföld ölén, lelkének
örök életet, szerettei-
nek vigasztalást.

A református és
evangélikus kollégák-
kal való egyeztetést
követõen, Pécsen és
Székesfehérváron meg-
tarthattuk a karácso-
nyi istentiszteletein-
ket, melyek hangulatá-

ról a fényképek árulkodjanak. Természetesen a
karácsonyi istentiszteletekbõl Polgárdi sem ma-

radt ki.
December 30-án

Kálnoki Kiss Sándor
fõgondnokhelyettes és
jómagam Polgárdiba
utaztunk, ahol a lakók
kiköltözése után átve-
hettük a már megüre-
sedett ingatlan kulcsa-
it. A lakók (igazából
bérlõk) „lelépése” egy-
millió forintjába került
egyházunknak.

A január hónap má-
sodik felében tartott
pécsi ökumenikusIstentisztelet Székesfehérváron
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imahétbe való bekapcsolódásom minden megkere-
sés és ígéret ellenére sikertelen maradt.

Január 19-én gyõri kollé-
gám Polgárdiba látogatott. Ki-
fejtette az ingatlan eladásával
kapcsolatos nemtetszõ nézetét,
majd azt, hogy a két egyház-
község határvonalát Székesfe-
hérvár és Polgárdi alatt szeret-
né meghúzni. Sajnos e „kérésé-
nek” sem a presbitérium, sem
jómagam nem tudunk eleget
tenni.

Január második felétõl Pé-
csen sorozatos családlátogatás-
ba kezdtem. Családokat láto-
gattam Szekszárdon is, ahol
Dr. Szepesi Veronika több na-
pos vendéglátását élvezhet-
tem.

Január hó második péntek-
jén, valamint negyedik szom-
batján ifjúsági találkozó (elma-

radhatatlan közös vacsora), illetve felnõtt biblia-
óra megtartására került sor (e hónaptól vezettük

be, beindulása nehézkesnek
tûnik, de reménykedünk, hogy
van rá nagyobb igény is). Ezen
alkalmak havi rendszeresség-
gel folynak.

Február 8-án az erdélyiek
bálján (gondnokom szervezésé-
ben) vehettem részt, ahol na-
gyobb unitárius tömb képvisel-
tette magát. A bálozó unitáriu-
sok dicséretére legyen mondva
az, hogy másnap számosan el-
jöttek az istentiszteletre.

A 2002. évi zárszámadást el-
végezve, a gyülekezeti tagok
mindenfajta hozzájárulása
(egyházfenntartás, alapítványi
adomány stb.) 494 540 forintot
tett ki. Köszönet érte.

Máté Ernõ

Dinnyés József daltulajdonos minden szerdán
18 órától elõadóestet tart

a a Heltai Gáspár Könyvesboltban
(1054 Budapest, Alkotmány utca 12.sz.)

Hetente más mûsorral, más elõadókkal,
CD-bemutatóval.

Elhangzanak zsoltárpok, énekelt versek,
népballadák,

a CD-k a helyszinen megvásárolhatók.

Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk
és várunk.

Március 5.
Hogy vagy?

Március 12.
Van olyan föld – Erdély versei

Március 19.
A hónapforduló dalai

Áprilisban született költok versei

Március 26.
2 CD-bemutató

Bódva-tarti énekek Kalász László versei
Hazámban Serfõzõ Simon versei

Április 2.
Saját dalok

Április 9.
Költészet nap – Heltai Gáspár Könyvesbolt

Április 16.
Végre Délvidék versei

Április 23.
A hónapforduló dalai

Májusban született költõk versei

Április 30.
Új dalok

ÚJ CINKESZÓ

1
Köd és minusz tíz. Február.
De az a „kicsicsûr”-madár
nagyvígan fittyet hány neki
s pici gitárját pengeti.
Nem lát eget, nem lát napot,
nem érez olvadás-szagot,
köd gomolyog, köd tornyosul,
tollára permetegje hull,
de õ csak szól, csak zöngicsél.
Ki bátorítja, mire vár?
Alusznak még a vak csirák.
Azt várja tán, hogy egy bohó,
kíváncsi és hamarkodó
avar-takarta hóvirág
csukott szemét kinyissa?
Kicsi madár,
te drága, drága optimista!

2
Tudom, megnõ s megárad majd a fény,
pacsirtát röppent ég felé a rét,
dalok fakadnak zöld ágak hegyén
s hallom völgyünk wartburgi versenyét.
Aranymálinkó, nyaktekercs, rigó,
kakukk, pintyõke, gerle versenyez:
a növekedõ fényben ragyogó
új forradalom ujjongása ez.
Olyankor hallgatsz, éber cinkeszó,
s ha szólsz, a hang a nagy koncertbe vesz. –
De te voltál az elsõ hírhozó,
te zengted itt,
hogy elmúlnak tirannusok, telek.
S míg a világköd foszlását lesem,
kicsi madárkám, így köszöntelek:
bátorítóm, poétám, váteszem!

2002 karácsonyán Pécsen
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H Í R E K
Karácsonykor elbúcsúztatták

Balázsi László püspökhelyettes lel-
kész urat a beregi unitárius szór-
ványban.

Ebbõl az alkalomból, akárcsak
Nyitrai Levente lelkész úrnak, a
legmegtisztelõbb kitüntetést ado-
mányozták a búcsúzó lelkésznek.
Demeter István és Felhõs Szabolcs
presbiterek Iván László-emlék-
éremmel jutalmazták a búcsúzó
lelkész lelkiismeretes szolgálatát.
Az Iván László-díjat a biblikus
unitárius szellemiség születésének
100. évfordulója tiszteletére alapí-
totta a beregi unitárius szórvány,
hogy az evangéliumi unitárius
szolgálatot díjazza. Az ünnepség
után Balázsi László lelkész úr és
kedves felesége meglátogatta Fel-
hõs Szabolcs családját, Kriza János
úti lakásában, amit felavatott és
megáldott. Isten adjon további erõt
és hosszú szolgálatot áldásos mun-
kájában.
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A magyar kultúra napja alkal-
mából a Kelet-Magyarországi Sza-
badelvû Protestáns Kör vezetõsége
Debrecenben ülésezett, ahol elha-
tározták, hogy a 2003-as Partium
számot unitárius alkotók bemutatá-
sának szentelik.
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A Balázs Ferenc Beregi Népfõ-
iskola 2003-ban új évadot kezd. A
számítástechnikai ismeretszerzés
mellett a helyes életmód, a bio-
táplálkozás kérdésével is foglal-
koznak.

Felújítják a népfõiskolai lapot,
az Õrlángot. A lap elsõsorban a be-
regi fiatalokhoz szól, de tudósít a
beregi unitárius szórvány életérõl,
a missziói munkáról is.

2001-ben Balázs Ferenc születé-
sének 100. évfordulója tiszteletére
közös elhatározással az erdélyi ma-
gyar apostolról nevezték el a
vásárosnaményi unitárius gyüleke-
zeti termet. Mindhárom közösség
(a beregi unitárius szórvány és a
belõle kibontakozó népfõiskola, a
szabadelvû protestáns kör) a név-

adó példakép szellemében tevé-
kenykedik tovább.

A Balázs Ferenc-díjat közös
erõvel 2005-ben adják ki.

F

Január 13-án tartotta ez évi el-
sõ ülését az Evangéliumi Színház
Kuratóriuma az Evangélikus Egy-
ház püspökségének gyülekezeti
termében, a Szilágyi Erzsébet faso-
ron. A kuratórium elnöke Udvaros
Béla a színház irányítója és rende-
zõje, beszámolt a színház elmúlt
évi tevékenységérõl, ismertette a
Zárszámadást és a 2003. évi Költ-
ségvetést. Szebik Imre evangélikus
püspök, a zsinati elnök biztosította
a kuratóriumot további támogatá-
sáról.

Egyházunkat Rázmány Csaba
püspök és Gergely Felicián kurató-
riumi tagok képviselték.

F

Január 17-én, pénteken a Do-
hány utcai zsinagógában emléke-
zett meg a Zsidó Hitközség a
holokauszt áldozatairól. Óriási
részvétel mellett Frölich Róbert fõ-
rabbi mondott emlékezõ beszédet,
majd a zsinagóga kántora sirató
énekeket énekelt orgonakíséret
mellett.

Egyházunkat Rázmány Csaba
püspök és Mikó István fõgondnok
képviselte a megemlékezésen.
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Január 15-én a Nemzeti Múze-
um lépcsõjén elhelyezett Bauer
Sándor emléktáblánál imádságos
áldást mondott Rázmány Csaba
püspök, megemlékezve Jan
Pallach cseh és Mojszesz Márton
erdélyi áldozatokról, akik magukat
elevenen elégetve tiltakoztak a
kommunizmus visszaéléseivel
szemben. A Magyarországi Unitá-
rius Egyház nevében az emléktáb-
lánál koszorút helyezett el Léta
Sándor lelkész és Pálffy László fõ-
tanácsi tag.
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A Magyarországi Református
Egyházban megtörtént a tisztújítás,
az alábbiak szerint:

Dunamelléki Egyházkerület
Püspöki tisztségre:
Dr. Szabó István

Dunántúli Egyházkerület
Püspöki tisztségre:
Dr. Márkus Mihály

Tiszáninneni Egyházkerület
Püspöki tisztségre:

Csomós József
Tiszántúli Egyházkerület

Püspöki tisztségre:
Dr. Bölcskei Gusztáv
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Február 19-én Léta Sándor lel-
kész és Gergely Felicián gondnok
meglátogatta Zágony Sándort, aki
február 18-án ünnepelte 90. szüle-
tésnapját. Nemrég ünnepelték ked-
ves feleségével 60. házassági év-
fordulójukat. Ez alkalommal is
kivánunk sok egészséget és kérjük
Isten áldását életükre.
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Február 22-én került sor Dr.
Szabó István, a Dunamelléki Egy-
házkerület püspökének beiktatásá-
ra, a kecskeméti református temp-
lomban délelõtt 11-órától, melyen
a Magyarországi Unitárius Egyház
képviseltében megjelent Rázmány
Csaba püspök és Mikó István fõ-
gondnok.

Kívánjuk, hogy fõtiszteletû Dr.
Szabó István püspök úr sikeresen
vigye véghez Istenországa építését
és annak megvalósulását szolgáló
cselekedeteit, melyeket székfogla-
ló beszédében megfogalmazott.
Életén és munkásságán nyugodjék
Isten gazdag áldása.
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Március 16-án a Duna Tv a
Budapesti Bartók Béla Unitárius
Egyházközség templomából köz-
vetít ünnepi istentiszteletet. A
felvétel március 9-én 10 órától
lesz a Hõgyes Endre u. 3. sz. alat-
ti templomban. Kérjük híveink
minél nagyobb létszámú megje-
lenését.

(Szerk.)


