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Egyházi hírek

Az Egyházi Képviselõ Tanács ülése 2004. március 27.

Az Egyház Elnöksége 2004. március 27-re hívta össze
az Egyházi Képviselõ Tanács 2004. elsõ harmadévi ülését.

A meghívó mellékletét képezte a püspöki jelentés,
amely magában foglalta a 2003. október 4-én megtartott
EKT ülése óta eltelt idõszak eseményeit, a Heltai Kft. be-
számolóját, a zárszámadást és 2004. évi költségvetés ter-
vezetét, az Unitárius Alapítvány beszámolóját, valamint a
könyvtár és levéltár beszámolóját, végezetül az Egyház
2003. zárszámadását és a 2004. évi költségvetés javasla-
tát. Az utóbbi kettõt egyébként elõzõleg az Elnökség meg-
tárgyalta és elfogadásra javasolta az EKT részére.

A meghívottak néhány igazolt kivétellel teljes szám-
ban megjelentek és így a gyûlés határozatképesként hoz-
hatta meg döntéseit.

A megnyitó áhítatot követõen elõször a püspöki beszá-
molóval kapcsolatos észrevételeket tárgyalta meg a gyû-
lés. Jóllehet ezek az észrevételek nem annyira magával a
beszámolóval voltak közvetlen kapcsolatban, hanem in-
kább személyes jellegûek voltak, mégis tisztázásuk az
EKT feladata volt. Ezt követõen a gyûlés a beszámolót el-
fogadta.

Nem volt érdemi vita a Heltai Kft, valamint az alapít-
vány beszámolójával kapcsolatban sem, amelyek ugyan-
csak elfogadásra kerültek.

A könyvtár és levéltár beszámolója ugyancsak elfoga-
dásra került, annak kihangsúlyozásával, hogy a pályáza-
tok által elnyert támogatásból lehetõséghez képest
jelentõsebb hányadot fordítsanak a könyvtári állomány
gyarapítására és a beszerzésnél vegyék figyelembe a
Heltai Kft. könyvesbolt közremûködését.

A beszámolók elfogadása után a fõgondnok tartotta
meg értékelõ beszámolóját, melynek keretében elõször sor-
ra vette az elmúlt gyûlés határozatait, annak végrehajtá-
sát, illetve egyenként kérte azok részletes megtárgyalását.

Ismételten a beszámoló leglényegesebb részét képezte
az egyházi ingatlanok visszaadásával kapcsolatos helyzet
ismertetése, melyekbõl kitûnt, hogy bár mind a Hõgyes
Endre utcai, mind a Nagy Ignác utcai templomos ingata-
nok helyzetében a múlt év végén körvonalazódott a kedve-
zõ megoldás, mégis ennek ellenére megtorpanás volt
tapasztalható.

Ennek érdekében mind a Parlament mind a Kormány
valamint az illetékes önkormányzati vezetõket megkeres-

te az Elnökség a rendezés érdekében, azonban ezekre a
gyûlés idõpontjáig válasz nem érkezett.

Ismertetésre került az Alaptörvény módosításával
kapcsolatos folyamatban lévõ bizottsági munka, a nyugdíj-
törvény elõkészítése, ingatlanok bérbeadásra illetve eladá-
sa, az UNIOSZ helyzete, a lelkészi jelentések összesítõ
adatainak ismertetése, az Unitárius Élet szerkesztõségé-
ben bekövetkezett változások.

Mindezen témákat megtárgyalva az EKT a fõgondnoki
beszámolót elfogadta. Ezek után elõterjesztésre került a
2003. évi zárszámadás és a 2004. évi költségvetés.

Fõgondnok rámutatott, hogy a zárszámadás hosszú
idõszak után elõször zárt jelentõs pozitívummal, annak el-
lenére, hogy 2003-ban jelentõs keresetnövekedés biztosítá-
sa mellett ugyancsak jelentõs összegeket lehetett
biztosítani egyházközségi pályázatok fedezetére, valamint
a nyugdíjalap növelésére.

Ugyanezeket a szempontokat lehetett érvényesíteni a
2004. évi költségvetés összeállításánál, azzal hogy az év
végi zárás jelentõs pozitív átvitelt irányzott elõ a 2005. év
részére.

Mindkét anyagot a jelenlévõk részletesen megtárgyal-
ták, a feltett kérdésekre és észrevételekre választ kaptak,
majd annak tudomásulvételével mind a zárszámadás
mind a költségvetés elfogadásra került.

Ezt követõen az EKT elfogadta az Elnökség elõterjesz-
tését, hogy elõreláthatólag 2004. november 5–6-án ünnepi
megemlékezést tart az Egyház Nagyharsányban az
1574-ben megtartott hitvita évfordulóján.

Ugyancsak bejelentésre került a gyõri lelkész által ko-
rábban szétküldött összeállítás és az azzal kapcsolatosan
elrendelt bizottság felállítása.

Végezetül fõgondnok rövid idézetet olvasott fel az
1597-ben elhunyt Enyedi György unitárius püspök egyik
prédikációjából, amelyben a tisztségviselõk szerepét rész-
letezi a gyülekezetek életében, mint összetartó köteléket
és a törvények megõrzõjének zálogát.

Mindezeket követõen az EKT befejezte munkáját an-
nak reményében, hogy az elfogadott határozatok az Egy-
ház javát szolgálják és biztosítják zavartalan mûködését
az elkövetkezõ idõszakban is, ha a „tisztségviselõk” és a
gyülekezet egyazon akarattal munkálkodik a múlt megõr-
zése mellett a jövõ építésében.

Mikó István

Egyházunk nevének védelme érdekében

Fõtisztelendõ Egyházi Képviselõ Tanács!
A püspöki beszámolóban foglaltak mellett még további

két olyan kérdést szeretnénk megemlíteni, amelyek – azt
hiszem – alaposabb odafigyelést érdemelnek:

I.
Az utóbbi idõben egyre gyakrabban találkozhatunk az-

zal a jelenséggel, hogy Egyházunk nevét valakik önkénye-
sen egészítik ki, illetve toldják meg olyan jelzõkkel, amelyek
egyrészt nem indokoltak, másrészt nem is törvényesek.

Ilyenek pl. „Szabadelvû” Unitárius egyházközség,
vagy Unitárius „Univerzálista” alapítvány, illetve ekg.
stb.

Egyházunk alapítását 1568-ban a tordai Országgyûlés
határozata tette lehetõvé és „UNITÁRIUS” megnevezéssel
az 1571-ben Marosvásárhelyen tartott Országgyûlés nyil-
vánította törvényesen „bevett” vallásfelekezetté
(egyházzá).

Az 1848 és 1895-ben tartott országgyûlések ugyanezt
erõsítették meg, és ez a név úgy a XIX. és XX. századokban

– egész napjainkig – úgy a hazai, mint az utódállamok tör-
vényhozásában megmaradt.

Unitárius Egyházunk törvényesen bevett és ezzel tör-
vényesen védett megnevezéssel csak úgy, kedvtelésbõl ját-
szadozni nem lehet! Akármilyen adalékkal megtoldott
nevünk már nem az az egyház (felekezet) amelyet 430
esztendõvel ezelõtt bevetté nyilvánított a törvény, hanem
egy egészen új vallási tákolmány, amelyet az illetékes
fórum ma egyszerûen szektának minõsít, és besorol a
200-nál több hazai szekta közé.

(A könnyebb megértés kedvéért a mai közéletbõl vett
példát hozok fel: A valamikor volt Kisgazda párt, vagy a
Kereszténydemokrata párt, mára 3–4 különálló, egymás-
tól független párttá alakult úgy, hogy az addigi elnevezést
többnyire egyetlen szóval változtatták meg.)

Lehet, hogy körülöttünk sokan örülnének, ha mi is
elveszitenõk törvényesen bevetett minõségünket, és szek-
tává változnánk. Ez számunkra katasztrofális következ-
ményekkel – esetleg teljes megszûnésünkkel – járna. Ezt a
szívességet ne tegyük meg senkinek!
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További érvek:
– Éppen eléggé szabadelvûek vagyunk amúgy

is, olyannyira, hogy keresztény testvér-egyházaink az
ökuméné keretében már ezt is nehezményezik.

– Univerzálisták nem vagyunk, de erre nincs is
semmi szükségünk. Ez a megnevezés a mi esetünkben egy-
szerûen értelmetlenség.

– Ezek helyett jobb, ha megõrizzük Õseink ha-
gyatékát úgy, ahogy azt Õk reánk bízták, tehát elsõrendû
kötelességünk!

– Ne majmoljuk nyugati testvéreinket se, mert
õk is csak az ottani körülményekhez alkalmazkodva látták
el adalékkal a tõlünk átvett felekezet nevét.

– Õket utánozva, nem fognak minket többre be-
csülni, inkább szánakozva lenéznek miatta.

– A nyugati unitáriusoknak éppen a mi „õsisé-
günkre” van szükségük! Õk nálunk a sok évszázados gyö-
kereiket keresik és tisztelik. Aki akarta, láthatta, hogy
valahányszor nálunk (fõleg Erdélyben) járnak, milyen
nagy örömmel veszik tudomásul tradícióink ápolását és
megõrzését.

– Sem valamilyen érdek, vagy szükség nem in-
dokolja a giccses névváltoztatást, és jó volna, ha lelkésze-
ink határozottabban védenék meg azt, aminek a
megõrzésére hivatásuk kötelezi õket.

Ha mindezek ellenére valaki új szektát akar alapítani,
– lelke rajta – megteheti, hiszen arra a mai viszonyok kö-
zött korlátlan lehetõsége van.

A mi Egyházunk megnevezését, alapelveit és törvénye-
it a világon egyetlen illetékes szerv, a ZSINATUNK hatá-
rozhatja meg és senki más!

Éppen ezért hagyjuk el ezt a veszélyes játszadozást
Egyházunk nevével. Aki használni nem tud, meggondolat-
lan felelõtlenségével legalább ne ártson.

II.
A mai rohanó életben, amikor csaknem minden a gaz-

dasági kérdések körül forog, egyre nehezebb a híveket az
aktív egyházi élethez közelíteni.

Ebben a munkában lelkészeinknek nagy segítségére
lehetnének egyházközségi énekvezéreink (kántora-
ink) akinek ALAPTÖRVÉNYÜNK 104 § f. pontja szolgá-
lati kötelezettségévé teszi: …„énekkart alakítani, és azzal
az istentiszteleteken és egyéb alkalmakkor egyházi énekek
elõadásával részt venni.”

Számtalan tapasztalat igazolja, hogy azok a hívek
akiknek egyházközségen belül valamilyen „feladata” van,
sokkal közelebbállónak érzik magukat Egyházunkhoz, és
az istentiszteleteken is szívesebben vesznek részt. Sokszor
velük jönnek hozzátartozóik is.

Sokak számára kellemes élmény énekkarban sze-
repelni, ahol arra lehetõség van.

A DUNA TV. 2004. márc. 14-i adásában láthattuk,
hogy az Aranyosrákos-i – mindössze 400 lelket számláló –
ekg.-nek pl. olyan énekkara van, hogy annak TV-szereplése
is dicséretére válik.

Látható tehát, hogy kis egyházközségekben is lehet jó
kórust szervezni – ilyen nálunk is akad – nem is beszélve a
többezres lélekszámú egyházközségekrõl.

Tisztelettel javasolom egyházközségi énekvezéreink fi-
gyelmét felhívni erre a törvényes kötelezettségükre és egy-
ben az Egyház részérõl minden segítség megadását, hogy
ez a tevékenységük minél eredményesebb lehessen.

Dr. Murvay Sámuel

tiszteletbeli fõgondnok (Eger)

A megújult Unitárius Könyvesbolt megnyitása

A Magyaror-
szági Unitárius
Egyház székháza,
egyben püspöki pa-
lotája, benne a
templommal és a
Budapesti Egyház-
község lelkészi hi-
vatalával a 1055
Budapest, Nagy Ig-
nác utca 2-4. szám
alatt található.

A gyönyörû
épülettömb másik
oldalának címe:
Szalai utca 13.
szám, ahol jelenleg
még állami tulajdo-
nú bérleményben
ügyvédi iroda mû-
ködik.

A harmadik ol-
dalon az Alkot-

mány utca 12. szám alatt található az egyház által
1995-ben alapított Heltai Gáspár Kft. irodája és az általa
mûködtetett Unitárius Könyvesbolt.

Nem mintha nem tudná a kedves olvasó, hogy hol ta-
lálható a könyvüzlet, de így lelki szemeimmel és a valóság-
ban is sokszor körbejárom ezt a különösen szép neogótikus
épületet, ami a neves építõmûvész és mûegyetemi tanár,
Petz Samu tervei alapján készült el 1890-ben.

Immáron több mint 10 éve, hogy az egyház az államtól
visszakapta az épület tulajdonjogának 51%-át, de a
49%-nyi rész felett még ma sem rendelkezik.

Így csak a visszakapott részeken lehet fokozatosan fel-
újítva az egyháznak megfelelõ funkciókat kialakítani, és
az épületrészeket hasznosítani.

Az egyház gazdasági tevékenységét segítõ Heltai Gás-
pár Kft. a visszakapott helyiségekben 1996-ban nyitotta

meg elõször az Unitárius Könyvesboltot, ami azóta is
folyamatosan mûködik, és fontos ablakszerepet tölt be a
világ felé.

Ezen át be lehet tekinteni az egyház életébe, irodalmá-
ba, az unitárius egyház erdélyi és magyarországi történe-
tébe.

Az egyház ezen keresztül is kitárulkozik, az üzletben
mint egy kirakatban ismerteti meg magát minden olvasni
szeretõ emberrel.

Ez a szellem érezhetõ volt a 2003. év végéig mûködõ
üzlethelyiségben is, de annak egyre romló mûszaki állapo-
ta, felújításának magas költségigénye nem tette lehetõvé
az üzlet fejlesztését.

Az utóbbi 2 évben a Heltai Gáspár Kft.-ben folytatott
következetes költséggazdálkodás eredményeként reális
célként tûzhettük ki a mellettünk levõ, eddig bérbe adott
felszabaduló üzlethelyiség felújítását, és abban a könyves-
bolt kialakítását.

Ezért a 2003. év végén az Alkotmány utca 12. szám
alatt levõ, szintén egyházi tulajdonú másik üzlethelyiség-
be költöztettük át a könyvesboltot.

Az új helyiségek felújítása, világítástechnikájának
megtervezése, az üzlet berendezésének, díszeinek kialakí-
tása a Heltai Gáspár Kft. saját elképzelése és dolgozóinak
áldozatos munkája révén valósult meg, természetesen az
egyház vezetésének jóváhagyása mellett.

A kivitelezés során megfelelõ referenciával rendelkezõ
unitárius szakvállalkozókat részesítettünk elõnyben.

A szakipari munkák koordinálását és helyszíni irányí-
tását Gergely Feliciánné Éva asszony látta el folyamato-
san a felújítás két és fél hónapja alatt, rendkívüli
lelkiismeretességgel, amit ezúton is meg kell köszönnünk
neki.

A felújítás, átköltözés és berendezés költségeinek fede-
zetét 90%-ban a Heltai Kft. saját gazdálkodásából terem-
tette elõ, a Magyarországi Unitárius Egyház 10%-al járult
hozzá a könyvesbolt újjászületéséhez.

A Könyvesbolt ünnepélyes másodszori megnyitására
2004. március 30-án került sor, melyen az örvendetesen

Püspöki áldás
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nagyszámú vendég és érdeklõdõ mellett a Magyar TV1, és
a kerületi TV is jelen volt.

Megnyitóbeszédében Rázmány Csaba püspök úr a
hely szellemét, mint a tudás, a mûvelõdés és az alkotó erõ
forrását emelte ki.

Az unitárius vallás természetes, befogadó jellegének
megfelelõen az Unitárius Könyvesboltban egyre bõvülõ vá-
lasztékban kaphatók más magyar történelmi egyházak ki-
adványai is.

Püspök úr megnyitója végén megáldotta a könyvesbol-
tot.

Dr. Szíj Rezsõ mûvészettörténész tanár úr megnyitó-
jában a könyvesbolt kulturális szerepét, a magyarságtu-
dat megõrzésében betöltendõ fontosságát hangsúlyozta.

Méltatta Kõvágó Nagy Imre fiatal erdélyi festõmû-
vészt, aki az ez alkalomból kiállított 6 festményével mu-
tatkozott be.

Gergely Felicián, a Heltai Gáspár Kft. mentoraként,
és a megnyitó házigazdájaként ismertette az üzlet kialakí-
tásának módját, céljait, könyvválasztékát, nyitva tartásá-
nak rendjét.

Az egyházi, és magyar történelmi könyvek,
kiadványok terjesztésében meghatározó szerepe van a
megújult könyvesboltnak.

Idõszakos festmény-, illetve szoborkiállítások rendezé-
sével hagyományt szeretnénk teremteni, ezzel is emelve a
könyvesbolt kulturális szerepét.

Mikó István fõgondnok úr záróbeszédében a könyves-
bolt felújítás példáján keresztül mutatva utalt arra, hogy
ebben a gyönyörû épületben milyen szépségek vannak
még, amiket az épület tulajdonjogának visszaadását köve-
tõen fokozatosan felszínre lehet hozni.

A meghívó programjának megfelelõen a megnyitó után
Szinte Gábor mûvészettörténész tanár úr dedikálta két
nagy sikerû könyvét: „Séták Velence és Firenze titkai kö-
rül” és „Róma-Nápoly-Apulia titkai” címmel.

A könyvesbolt két fõ falát egy-egy festménye díszíti: az
egyiken Vajdahunyad vára, a másikon a kolozsvári Szent
Mihály templom látható.

A megnyitó egészén végigvonuló hangulatos keretet
adott Dinnyés József daltulajdonos, aki megzenésített

verseket, zsoltárokat, er-
délyi dalokat adott elõ
saját gitárkíséretével.

Az ünnepség záróak-
kordjaként a Heltai Gás-
pár Kft. a felújítás
egyedi ötletével lepte
meg a jelenlévõket: a
Magyarországi Unitári-
us Egyház püspökeinek
arcképeivel koszorúként
övezve az üzlet díszhe-
lyén kifüggesztve állan-
dó kiállításként látható
Bencze Márton püspök
úr lelkészi palástja.

A feldíszített falat
Rázmány Csaba püspök
úr és Mikó István fõ-
gondnok úr leplezte le.

A megnyitóünnepség
alkalmat adott a könyv-

üzletet már ismerõk, egyházi tagok és más felekezethez
tartozók, vendégek és érdeklõdõk találkozójára, ismerke-
désére is.

A könyvesbolt kirakataiban és középsõ részén könnyen
mozgatható állványokat alakítottunk ki a könyvek bemu-
tatására, melyek lehetõvé teszik, hogy ezek félretolásával
és székek elhelyezésével könnyen nézõtérré alakítható át
az üzlet.

Így 50–60 nézõ részvételével zenés esteket, író – olvasó
találkozókat lehet tartani.

A Heltai Gáspár Kft. tagja a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesületének /MKKE/.

Kizárólagos forgalmazói vagyunk a magyarok által
Svájcban létrehozott Európai Protestáns Magyar Szabad-
egyetem /EPMSZ/ által kiadott könyveknek.

Az egyházi, szépirodalmi, magyar történelmi és mai
bestseller könyvek mellett nyitottunk egy „antikvár sar-
kot” az új üzletben, ahová várjuk adományként az olvasni
szeretõk azon könyveit, amelyek még jó állapotúak, de a
lakásukban nélkülözhetõk.

Közel 50 kiadóval vagyunk kapcsolatban, a megjelenõ
könyveket a vevõinknek meg tudjuk szerezni. Önfenntar-
tó, gazdálkodó cégként mûködünk, ezért minden bevétel
fontos számunkra.

A könyvszeretõ, utcáról betérõ vevõink mellett termé-
szetes elvárás az, hogy az Unitárius Egyház Könyvtára is
nálunk szerezze be a mûködéséhez, választékbõvítéséhez
tervezett könyveket.

A megnyitásról készült felvételt a TV1 2004. április
5-én, az Örömhír címû mûsorban mutatta be.

A felújítás során a munkánk iránt érdeklõdõk részérõl
a tevõleges segítséget, a segítõ szándékot a megújuló üzlet
iránti várakozást tapasztaltuk, ami különösen a sikeres
megnyitó után a jól végzett munka örömével tölt el ben-
nünket.

Az üzlet forgalma azóta jelentõsen megnõtt, és reményt
ad arra, hogy a Heltai Gáspár Kft. profiljába illõen a régi
hagyományokat folytatva, a kiadványok forgalmazása
mellett, a könyvkiadás feltételeit is meg tudjuk teremteni.A püspöki fal

A megnyitott könyvesbolt

„Akiért a harang szól”
(Utunk Európába)

A Miniszterelnöki Hivatal, Medgyessy Péterrel az élen
még a farsang idején megkereste egyházainkat azzal a ké-
réssel, hogy május 1-re virradó éjszaka pontosan éjfélkor
szólaljanak meg a templomok harangjai az uniós csatlako-
zás alkalmával, hogy ezzel is ünnepélyesebb legyen az a
pillanat. Azon az éjszakán templomunk harangjai is több
mint negyedórán keresztül zúgtak a füzesgyarmati csen-
des éjben. Amikor elhallgattak, a nagy csendben templo-

munk elõtt ülve, eszembe jutottak a Nobel-díjas Heming-
way szavai, és feltettem kérdésként magamnak: Kiért is,
miért is szól a harang egy kis alföldi unitárius templom
tornyában?

Gondolatok, érzések váltották egymást agyamban, lel-
kemben, és a válasz hamar megfogalmazódott: a Hazán-
kért, Hazámért! Mert az ünneplés elmúlik, mint ahogy
városunkban is túl vagyunk rajta, de a Haza marad, és

Kelemen Attila,
a Heltai Gáspár Kft. ügyvezetõje
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nemcsak a trianoni határok által bekerített terület, ha-
nem már Erdély és Kárpátalja kivételével (de jönnek õk is
nemsokára! – hála az Istennek) azok is, akik – hisszük –
hogy az Anyaországnak nem lesznek többé mostohagyer-
mekei. Juhász Ferenc költõi látomásában gyönyörûen fo-
galmazta ezt: „Emeld föl fejedet / büszke nép! / Viselted a
világ / szégyenét! / Emelkedj magasba / kis haza, / te, az el-
nyomatás / iszonya! / Emeld föl szívedet / nemzetem: / lán-
goljon a világ- / egyetem!" /Himnusz-töredék/

„Emelkedj magasba kis haza! – ezért szóltak a mi ha-
rangjaink azon az éjszakán. Légy Európa és a Nagyvilág
büszkesége. Máskor is, ha ünnepelni kell, szólani fognak a
harangok. Imádkozni és dolgozni fogunk Érted, hogy meg-
maradj drága kicsi Hazánk, Magyarország, és ahogy Jó-
zsef Attila írta: „édes Hazám, fogadj szívedbe, / hadd
legyek hûséges fiad!”

Balázsi László

ID. KELEMEN ATTILA BÚCSÚZTATÁSA

Kelemen Attila, 89-évvel
ezelõtt, 1915-ben született Er-
délyben, a Székelyföld szívé-
ben Felsõrákoson, egy székely
nemesi család harmadik fiú
gyermekeként. Amint azt már
említettem a család unitárius
lelkészi dinasztia, melybõl az
ismertebb nevek: dédapja Ke-
lemen István szabédi lelkész, nagyapja Kelemen Albert Ma-
rosvásárhely elsõ unitárius lelkésze, és édesapja szintén
Kelemen István, felsõrákosi unitárius lelkész és esperes, aki
47-éven át, szolgálta a falu közösségét. 1916-ban az orosz
front elõl, három gyermekével menekülve, Füzesgyarmatra
kerül, ahol egy éven át végzi a lelkészi teendõket. Kele-
men Attila, elhunyt testvérünk, elemi iskoláit Felsõrákoson
végezte, majd Kolozsvárra került az Unitárius fõgimnázium-
ba, ahol már két testvére is tanult. 1936-ban érettségizik, ami
után a vargyasi és köpeci bányákban, fizikai és adminisztra-
tív munkát végez, mindaddig, míg be nem hívják katonának.
A moldovai Jászvárosba vonul be katonai szolgálatra. Lesze-
relése, és Erdély visszacsatolása után Kolozsváron a bõrgyár-
ban, majd Brassóban helyezkedik el. Közben behívják a
magyar hadseregbe, ahol karpaszományos kiképzésben része-
sül. A II. világháború eseményei közben többször kapott kato-
nai behívót, és egy ilyen alkalommal történt utazása során
ismerte meg 1943 õszén a Sopronban végzett óvónõt, ké-
sõbbi hitvestársát, aki pont Felsõrákosra kapta kinevezé-
sét.1944 õszén Székelyszentléleknél orosz fogságba esett,
ahonnan egy év múlva 45 kilósan tért haza, rettenetes egész-
ségi állapotban. Azonban a megpróbáltatásokat, rendkívüli
önfegyelemmel és töretlen hittel viselte el.

1946-ban kötött házasságot Vajda Olgával, mely há-
zasságot a Gondviselõ Isten két fiúgyermekkel áldott meg: At-
tilával és Zsolttal.

1945-ben véglegesen Magyarországon telepszik le, ahol
székely szorgalmának köszönhetõen az életet elölrõl kezdve,
hogy családját becsülettel eltarthassa, belevág egy új szakma
tanulásába és így lesz belõle, adófelügyelõ, majd adóellenõr.
Mindannak ellenére, hogy munkáját becsületesen végezte, az
embereken segített, szellemisége, de fõleg papi családból való
származása nem illett bele a kor politikai világába, aminek
következtében menesztették munkahelyérõl. Több helyen is
próbálkozott munkakereséssel, de a kommunista rendszer
mindenhol bezárta elõtte az ajtót. Nagyon sok kellemetlenség
után, kedvezett a szerencse és egy újabb tanfolyam, és átkép-
zés után végre el tudott helyezkedni a berettyóújfalui Földhi-
vatalban.

1957-ben Budapestre költözik a család, hogy a fi-
uknak meglegyen a jobb tanulási lehetõség. Id. Kelemen
Attila rengeteget dolgozik, amiért sok elismerést és kitün-
tetést is kap, de a legjobban munkatársai, elismerésének
örvendett. Szerette a tisztaságot, a rendet, a szabadságot,
a tiszta levegõt, és a kerti munkát. A rajongásig szeretett
Erdélyétõl, a Székelyföldtõl, Erdõvidéktõl soha nem sza-
kadt el egy percre se. Amikor csak tehette, itthonról ment
haza, Erdélybe, érettségi találkozókra, Kolozsvárra, szülõ-
falujába Felsõrákosra, megnézni a szülõházat, a templo-
mot, felidézni a gyermekkort, a gyökereket... 40 évi
munkaviszony után 1975-ben nyugdíjba vonul, de utána
még sokáig dolgozik. Legnagyobb örömét az unokái-
ban lelte, Ágota, Kata és Kinga, akik bearanyozták éle-
tét. Csodálatraméltó volt a megmaradásba vetett hite,
családja és hitvestársa iránti szeretete, a szülõföld és vallá-
sa iránti elkötelezettsége. 2003 évben nagyon megromlott
egészsége, amin már sem a gondoskodó ápolás, sem, a ren-
geteg gyógyszer nem tudott segíteni. Szeretett otthonában,
hitvestársa mellett érte a halál, 2004. március 29-én. Sze-
líd, jólelkû, becsületes, mindenkin segítõ, és mindenki által
szeretett jó ember volt id. Kelemen Attila. Unitárius hite,
székely lelkülete segítette át az élet megpróbáltatásain, és
mindig talpra tudott állni, mindaddig, míg ezt egészsége
lehetõvé tette. Nemes jellemét, soha el nem felejthetõ alak-
ját, mosolyát és kedves hangját, gyermekei és unokái vi-
szik tovább és mentik át az utókórnak. Szeretõ fia ifj.
Kelemen Attila, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség
presbitere, Fõtanácsunk tagja, az Unitárius Heltai Kft.
ügyvezetõ igazgatója, akinek szívében mélyen él az Unitá-
rius Egyház iránti szeretet és tisztelet, egyik, édesapja ha-
lála utáni beszélgetésünk alkalmával, ezeket mondta:
fiaként már nem tudom Neki megköszönni az életet, a sok
törõdést, nevelést és tanítást, mindazt, ami emberré tett

Áldott legyen ezért egy Istenünk és apám emléke!
Úgy legyen!

Lejegyezte: Rázmány Csaba püspök

KÜSZÖB
Mint napsugár az õszi szélben,
Hol gyengébben, hol erõsebben
Csillan a fény a tekintetében.
Kemény tél jön a szomorú õszre,
Mind nehezebben lép fel közben
Az egyre magasabb küszöbre.

Csendben lopva a métereket
Indul megmászni a következõ
Nyolcvankilencedik emeletet.
Havasok közül két lépés között
Visszatekint a legdrágább öreg,
Mielõtt átlép egy újabb küszöböt.

Fölötte már a hegyoromnak,
Ahol száz méter minden emelet,
Ahonnan emlékek záporoznak,
Apám szíve a legnagyobb erõ,
Szelleme vigyázza az utódokat,
Amivel minden küszöb legyõzhetõ.

Embert próbáló hosszú útján,
Amerre székely sorsa éveken át
Nevében vitte az Isten ostorát,
Mind gyakrabban juttatja eszembe,
Hányszor segített nekem is Apám
Átlépni a következõ akadályt.

Többet adtál, mint egyszerû életet,
Mindent, amit egy Apa megtehetett,
Vállaidról az egyre súlyosabb követ,
Amit rádrakott kilenc évtized,
S terhét viselned egyre nehezebb,
Segítenék levenni, ha még lehet.

Zúgó, tiszta erdélyi szelek hozta
Nevedet õrzöm nevem hallatán,
Üljük együtt születésnapodat is
Augusztus tizennyolcadikán!
Ma felnézek magas küszöbödre, és
Köszöntlek Névnapod új lépcsõfokán!

Apám névnapjára,
Kelemen Attila, 2004. január 7.


