Egyházi hírek
II. SZILVESZTER és SZENT ISTVÁN
2004. december 11-tõl, a Heltai Gáspár Unitárius Könyvesboltban megtekinthetõ Szinte
Gábor festõmûvész 13 db freskótechnikával
festett képeirõl készült fotókiállítás.
Errõl a kultúrtörténeti különlegességrõl,
Szelényi Károly fotómûvész az eredeti képeket hûen kifejezõ felvételeket készített.
Ez a kiállítás megtekinthetõ a könyvesbolt
nyitvatartási ideje alatt egy esztendõn keresztül.
A freskóképek II. Szilveszter pápa életének
egy-egy fontos állomását jelenítik meg, és a franciaországi Aurillac városa melletti Saint-Simon
templomában kerülnek végsõ helyükre, hiszen itt
született Gerbert d’Aurillac, a késõbbi II. Szilveszter pápa. Számunkra azért kedves, mert Õ
küldött koronát Szent Istvánnak.
A 12 db óriási (3,00 x 1,50m) kép, a pápa kisgyermekkorától, a pápa álmán keresztül – ahol
arra intette õt Gábriel arkangyal, hogy koronát
kell küldenie a magyaroknak – egészen az esztergomi koronázásig bezárólag mutat be Gerbert életébõl nyolc fontos állomást, a magyar koronához
négy kép kapcsolódik. A 13. kép (6,60 x 4,50m)
amely a templom apszisába kerül, a szépséges
magyar koronánk egy csodálatos részletét mutatja meg a távoli Franciaországnak.
Ez év augusztusában a Bp. Rezsõ téri katolikus
nagytemplomban az eredeti monumentális képek
voltak kiállítva 10 napon keresztül, megadva a lehetõséget az érdeklõdõknek, hogy mielõtt kiviszik Franciaországba, elõször és utoljára meg

lehessen nézni, eredeti méretben. Óriási sikere
volt a kiállításnak, tömegesen látogatták az érdeklõdõk, de még így is nagyon sokan nem tudták
megnézni. Ezen a kiállításon készültek Szelényi
Károly gyönyörû fotói a festményekrõl, és itt született az ötletem, hogy miután sokan nem jutottak el a kiállításra, és nem mindenki tud elutazni
Franciaországba, hogy a helyszínen megnézhesse, biztosítani kellene egy helyet, ahol hosszabb
ideig lehetne látni ezt a kis magyar csodát. Ezek
után beszéltük meg Szinte Gábor festõmûvésszel
és Szelényi Károly fotómûvésszel (sok szép magyar fotóskönyv szerzõjével), hogy az Unitárius
Könyvesbolt fog helyet biztosítani ennek kiállításnak egy éven keresztül.
Mi unitáriusok büszkék lehetünk arra, hogy
egy unitárus mûvész álmodta és festette meg azt a
110 m² nagyságú freskósorozatot, amely Budapesttõl
1500 km-re, Franciaország közepén, egy turisztikai központban található katolikus templomot fog
díszíteni örök idõkre.
Szinte Gábor monumentális vállalkozása, a
többi mûvészettörténész szerint az utóbbi 50 év
egyik rendkívüli festészeti eseménye.
Isten áldását kérjük a mûvészek életére és további munkásságukra, és itt köszönjük meg,
hogy mindenféle anyagi szolgáltatás nélkül bocsátották rendelkezésünkre a kiállított anyagot.
Mindenkit szeretettel várunk, hogy megnézze
a kiállítást.
Gergely Felicián

Az elmaradt nagyharsányi
Alvinczi György-emlékünnepély helyett
Az alábbi rövid tanulmánnyal a mártírhalált
szenvedett Alvinczi György, nagyharsányi
antitrinitárius prédikátorra emlékezünk.
Elöljáróban el kell mondani, a magyarországi
16-ik századbeli antitrinitárizmussal az unitárius egyháztörténészek alig-alig foglalkoztak. Ennek oka az, hogy a 16-ik századi királyi, és
a török megszállta Magyarország területén az
antitrinitárius emlékek túlnyomó többségükben
megsemmisültek. Így az érdeklõdés elõterébe az
erdélyi antitrinitárius múlt feldolgozása került.
Örvendetes, hogy a Magyarországi Unitárius
Egyház mai célkitûzéseinek egyike, az Erdélyen
kívüli antitrinitárius mozgalom feltárására irányul. Ennek érdekében felhasznál minden olyan –
egyházi és vallási hovatartozás nélküli – forrásmunkát, amely elõmozdítja említett célkitûzését.
Az önálló Erdélyi Fejedelemség területén lábait megvetõ antitrinitárius mozgalom alapjait
az 1566-os tordai zsinat – az ugyanazon évben
zajló gyulafehérvári hitvita, az 1568. évi
tordai országgyûlés, majd az 1569. évi nagyvá-
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radi hitvita erõsíti meg. Amint tudott, az 1566.
évi tordai zsinat kimondja, hogy a hit egyedüli
alapja az Isten igéjével megegyezõ apostoli
hitvallás, amely lehetõséget biztosít a „Szentháromság-dogma” elutasítására.
A gyulafehérvári hitvita elismeri a „Szentháromság-dogma” zsinati származását s a hit kérdésében elõírja a bibliai tanításra történõ alapozását.
A tordai országgyûlést a vallási türelem és a
lelkiismereti szabadság kimondása teszi emlékezetessé.
A nagyváradi hitvita Isten, Jézus és a Szentlélekhez kapcsolódó teológiai nézeteket tárgyalja,
mintegy elismerve annak az antitrinitárizmusnak
létjogosultságát, amely az Isten-egység tanaira
épül fel.
Az 1578. évi marosvásárhelyi országgyûlés
betetõzése az említett hitvitáknak és országgyûlési határozatoknak azzal, hogy elismeri az
antitrinitárius egyház létét és biztosítja annak
törvényes keretek közti mûködését.

Az antitrinitárius egyház 1638-tól az Unitárius
Egyház nevet viseli.
Az említett nagyváradi hitvita a Magyarországi Unitárius Egyház szempontjából azért nagy jelentõségû, mert utána indul az ún. „alföldi
missziós út”-ra Basilius István vezetésével és
irányításával az a néhány antitrinitárius lelkész,
aki a Tisza–Maros szögében végzett munkájával megnyitja a terjeszkedés lehetõségét – az Alföldön keresztül a Dunántúl felé.
Ma már tudjuk, hogy az erdélyi antitrinitárizmussal egyidejûleg a királyi és a töröktõl megszállva
tartott
magyarországi
részen
is
jelentkeznek olyan protestáns lelkészek, akik az
erdélyi antitrinitárizmusnak valamely változatát
képviselik. Ilyen az Egerben született Egri
Lukács, kinek nézete szerint Isten nem három
különálló személy. Az Ige (Jézus) és a Szentlélek –
tanításában – látható alakban csak az egyházatyák tanításában jelentkezik. A Szentlelket a mai
unitárius nézethez közelállóan személytelen isteni
erõnek tartja. Ezen, „eretneknek” tartott nézetei
miatt, elnémítására Göncön (1566), Szikszón
(1568) és Kassán (1568) tartanak zsinatot. A
Kassán tartott zsinat után – amely egy halálos ítélet elõjátéka – Egrit elõbb a szádvári, majd a
jászói várbörtönbe zárják, ahol kétéves fogva
tartás után fejezi be életét.
A másik, az antitrinitárizmus változatát képviselõ ismert lelkész, a Köröspeterden született, Olaszországban és Svájcban tanult Arany
Tamás, aki a velencei zsinat alkalmával szervezkedõ, ottani radikális antitrinitárizmus debreceni hirdetõje. Arany nem ismeri el sem
Jézus, sem a Szentlélek istenségét. Jézust az
Isten és az ember fiának tartja; fõpapnak és
közbenjárónak. A Szentlélek – tanításában –
nem különálló személy, hanem Isten ajándéka.
Az ellene fellépõ Mélius Péter és Szegedi Gergely – a világi hatalommal szövetkezve – Aranyt
tanai visszavonására kényszerítik.
A továbbiakban a Baranya megyei Nagyharsányban szolgáló, tragikus véget ért Alvinczi
Györgyre emlékezünk.
Alvinczi – a jelentõs marosi átkelõhely – Alvinc
szülötte.
Iskolai tanulmányait a lutheri elveket Brassóban meghonosító Hontérus-féle iskolában
végzi. A tordai zsinat és a gyulafehérvári hitvita
évében (1566) a kolozsvári iskola igazgatója.
Késõbb, Basilius és társai alföldi misszióját követõen, 1571-ben indul Baranyába, a dunántúli
antitrinitárizmus erõsítésére.
Dunántúlra vezetõ útjának iránya ismeretlen,
de az akkori idõk – kevésbé biztonságos – útvonalainak ismeretében feltételezhetõ, hogy a vásárosok útvonalán jut el Székesfehérvárig, ahol
már érezhetõ az antitrinitárius Trombitás
János kereskedõ-földbirtokos befolyása. Innen jut el az 1571-ben antitrinitáriussá váló
Nagyharsányba, amely Alvinczit választja
papjává.
1572-ben Alvinczi, Válaszúti György és
Jászberényi György társaságában Pécs
antitrinitáriussá tételén munkálkodik. Hogy
Alvinczi milyen sikert ért el nagyharsányi mûködésével az anitrinitárizmus baranyai terjesztésében, arra a kálvinista egyház ottani jeles
képviselõinek fellépése nyomán következtethetünk.

Az antitrinitárizmus terjedésére fölfigyel
Veresmarti Illés dunamelléki református
püspök, aki hivatalból is kötelességének érzi
az új tanok terjedésének megakadályozását,
illetve fölszámolását. Ezért két társával, Siklósi Miklós siklósi és Mányoki Péter kálmáncsehi
lelkésszel hitvitára szólítja föl Alvinczi Györgyöt. Hogy a hitvitára való felszólítás mennyire
legalizálható, azt ma már nem lehet tudni. Az akkori viszonyok alapján arra gondolhatunk, hogy
hitvitázó szándékukat bejelentik az illetékes török
hatóságnak. De, hogy maguk mellé állítsák a terület képviseletével megbízott szigetvári béget,
megfelelõ anyagi juttatással (baksis) nyerik
meg ügyük támogatására és az elõre megállapított ítélet végrehajtására.
Ilyen
elõzmények
után
zajlik
le
a
nagyharsányi hitvita, három református és
két antitrinitárius (Alvinczi György és Tolnai Ambrus Lukács) lelkész és a török hatóság jelenlétében. A hitvitáról följegyzés vagy
leírás nem maradt fönt, de feltételezhetõen annak
témája az Isten egysége, vagy három
személyûsége lehetett. A vitatkozó felek felsorakoztatják a maguk igazságát, bizonyító érveiket
anélkül, hogy annak bármelyik fél elismerné vereségét. A három–kettõ arányú református
többség – a megvesztegetett török hatósággal
a háttérben – önmagát nyilvánítja gyõztesnek és a két antitrinitárius lelkészt átadják a
hatóságnak, a már megbeszélt ítélet végrehajtására.
Alvinczi György igaza tudatában vállalja
a mártíromságot, de társa, Tolnai Ambrus
Lukács Pécsre menekülve, elkerüli az ítélet
végrehajtását. Alvinczit a „Kopár-hegyen”
felakasztják.
A kivégzésnek azonban van ismert következménye. Ugyanis a tekintélyes, a török hatóságok
felé jó kapcsolattal rendelkezõ Trombitás János
a nagyharsányi tragédia után, Szokullu
Musztafa budai pasával Budán rendeztet hitvitát, eldöntendõ, hogy Nagyharsányban igazságos és jogos ítélet született-e?
A pasa 1575 februárjában fölrendeli Budára Veresmartit és a vele Nagyharsányban
ítélkezõ társait. Miközben kijelenti, hogy meggyõzõdése szerint nem keresztényhez illõ Istenünk
mibenléte felõl vitatkozni, Veresmartiékat nyilvánítja vesztesnek és õket ítéli halálra. A jelenlevõ baranyai antitrinitáriusok kérésének
engedve azonban a halálos ítéletet pénzbüntetésre változtatja s annak kézhezvétele után
Veresmartiékat szabadon engedi.
Röviden és nagy vonalakban ennyi a nagyharsányi tragikus végû hitvita története.
A tragédia bekövetkezésétõl 430 esztendõ telt
el, s Egyházunk úgy ítélte meg, hogy ideje – a megbékélés jegyében – Nagyharsányban emléktáblával emlékezni és figyelmeztetni a hithûségre és a
vallási türelemre.
Sajnálatos módon az ünnepség megtartása elé
akadályok gördültek. Így a tragikus eseményre
való közös emlékezés és emléktábla-elhelyezés
helyett csak lélekben és egyházközségeink istentiszteletein idézhettük a mártírhalált halt nagyharsányi antitrinitárius lelkész emlékét.
Kelemen Miklós
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A Nõegyletekrõl és a Nõszövetségrõl
Vidéken jártamban-keltemben több helyütt azzal a
kérdéssel fordultak hozzám az egyházközségek tevékenyebb hölgytagjai, hogy milyen céllal és feladattal
kellene megalakítaniuk náluk is az általam többször szorgalmazott Nõegyleteket – amelyek az egyházközségek keretein belül tevékenykedõ szervezetek
lennének –, és amelyek összefogására késõbb a Magyarországi Unitárius Nõszövetséget is meg lehetne alakítani.
Ezzel kapcsolatban elmondtam Nekik, hogy már a
háború elõtt is voltak ilyen Nõegyletek és Nõszövetségek a Magyarországi Unitárius Egyházon belül. Csak késõbb a „szocializmus éveiben” ez
elfelejtõdött, mert az állam nem tartotta kívánatosnak a
vallási alapon szervezõdõ közösségeket. Sõt ahol a tiltások ellenére ilyenek mégis megalakultak, azokat üldözték is. (Természetesen nem a mi egyházunkon belül,
hanem más „harcosabb” egyházak keretei között.) Az is
ismert, hogy az erdélyi egyház keretein belül is van
ilyen nõszervezet, és nagyon jól mûködik. Éppen pár
hónappal ezelõtt tartották kongresszusukat Sepsiszentgyörgyön, ahol 400 küldött tanácskozott munkájukról, illetve az elõttük álló feladatokról. Egyházunkat
Sepsi Kovács Éva, a Bartók Béla Egyházközség gondnokasszonya képviselte, aki elismerõ szavakkal szólt az
ottani lányok, asszonyok példamutató aktivitásáról, tevékenységérõl és jövõbeni elképzeléseikrõl. Éppen ezért
én most a különbözõ írott és íratlan forrásokból próbálom összeállítani azt a „menüsort”, ami a nõegyletek célkitûzései és feladatai közé kívánkozik. Tehát egy nagy
történelmi múlttal rendelkezõ hagyományos szervezet
újjászervezésérõl lenne szó.
Az unitárius nõegyletek célja: az egyházközségen
belül a lányok és asszonyok összefogása abból a célból,
hogy az egyházközség közösségi, társadalmi életét fejlesszék, hogy az eddiginél nagyobb befolyást és szerepkört tölthessenek be egyházközségeink és egész
egyházunk életében. A mi egyházunk egyik legfõbb
alapelve a szeretet. Egymás megbecsülése, tisztelete, szeretet, a gyengébbek támogatása, a bajba jutottak, elesettek megsegítése, a felnövekvõ nemzedék
szeretetre és hitbeni gyarapodásra, megerõsödésre
való nevelése.
Hogy tudnánk ezt a feladatot ellátni a mi asszonyaink és lányaink segítsége nélkül? Sehogy! Mi tudjuk,
hogy a nõkre – akik a jó Istennek a férfiakkal egyenlõ
jogú csodálatos teremtményei – nemcsak a nemzetközi nõnapon kell emlékezni, és munkájukat megköszönni, hanem a szívünk és hitünk szerint sokkal
kedvesebb Anyák napján és minden ünnepnapon és
minden vasárnapon. Vagyis állandóan. Mert nélkülük
mi férfiak nem sokra jutnánk. Hiszen minden családban
az asszonyok és a leánygyermekek azok, akik a családról való gondoskodás révén nap mint nap szeretetet,
jóságot, megértést, gyengédséget sugároznak a család
többi tagjai felé. És ahogy ez igaz egy kis családra gondolva, ugyanúgy igaz ez egyházunk egészére, egyházközségeink nagy családjaira is. Nem lehet ez másként a
mi egyházunkban sem. Asszonyaink gondoskodó szeretete nélkül nem lennének olyan kedvesek, kellemesek és
emlékezetesek a havonta rendezett szeretetvendégségek, a húsvéti és karácsonyi ünnepségek, a konfirmációs
fogadalomtételek stb. Arról van szó tehát, hogy azokat
a szeretet és gondoskodásformákat, amelyeket
egyházunk egyes hölgytagjai már ma is gyakorolnak, szervezettebb formában, a hölgyek nagyobb
körére kiterjedõen kellene folytatnunk. Így arra
gondolunk, hogy a megalakulandó Nõegyletek fõbb feladatai a következõk lehetnének:
1. Az egyházközségek szeretetvendégségeinek és ünnepségeinek megszervezése és lebonyolítása
2. Különösen a nagy ünnepekkel (Húsvét, Pünkösd,
Mikulás-nap, Karácsony, Újév) kapcsolatos templomi és

gyülekezeti termi díszítések elkészítése, a gyerekekkel
az ünnepi mûsorok betanítása, ajándékcsomag elkészítése és szétosztásának megszervezése.
3. Az egyházközség kislányaival és a fiúgyermekekkel való foglalkozás. A hitbeli megerõsítésen túl a közösségi és családi életre való felkészítésük. A kislányok és
fiúk bevonása a Nõegylet által felvállalt feladatok megoldásába.
4. Fiataljainknak a hitoktatásba és konfirmációs elõkészítõbe való idõbeni bekapcsolódásához, illetve a felnõttek bibliakörökbe való járásnak szervezéséhez való
segítségnyújtás.
5. A lányok és a nõegyleti tagok részére – ha igény
van rá! – hímzõ, varró szakkör, vagy fõzõtanfolyam indítása és mûködtetése. Ezeken a rendezvényeken megfelelõ felolvasások – a Bibliából és más irodalmi mûvekbõl –
megszervezése.
6. Szervezett tanácsadás a fiatal anyukáknak és apukáknak a kisgyermek otthoni vallásos szellemû oktatásának megoldásához. Milyen könyveket ajánlunk
számukra a kicsinyek bibliai ismereteinek megalapozásához.
7. A házasulandó fiataloknak segítségnyújtás a házasságkötéssel kapcsolatos feladatok megoldásában.
8. Az egyházközség dalárdájának megszervezése. A
mûsorokon szerepeltethetõ elõadó tehetségek kinevelése (felkutatása, gondozása). Versmondók, elbeszélés-felolvasók, énekesek, vagy hangszeres elõadók kinevelése.
9. Az egyházközség hosszabb ideje betegeskedõ tagjai látogatásának megszervezése. Részükre ajándékcsomag küldése. Vagy ha nagyon elesettek, akkor
alkalomadtán a takarítási, háztartási feladataik megoldásában való besegítés.
10. Az idõsebb hívek meglátogatása az egyes nagy
ünnepek alkalmából és az egyházközség ajándékcsomagjának átadása.
11. Az egyházi jellegû irodalom és sajtó (pl. az UNÉL)
terjesztésében való segítségnyújtás, hogy híveink a számukra nélkülözhetetlen szellemi táplálékhoz is hozzá
tudjanak jutni.
12. Javaslatok kidolgozása a hitélet fejlesztésének
további lehetõségeire, egyes jubileumi események megünneplésére.
13. Adománygyûjtés az unitárius egyházhoz közelálló szellemiségû személyek körében a segélyakciók anyagi alapjainak megteremtése céljából. Vagy személyes
látogatások, vagy jótékonysági rendezvények megszervezése révén.
14. Egyházi turizmus szervezése. Más egyházközségek rendezvényeire társasutazások szervezése. Továbbá
az erdélyi unitárius találkozókra, vagy más erdélyi egyházközségek meglátogatására. Ha lehetséges viszonossági alapon.
15. A külföldi testvéregyházközségekkel való kapcsolat ápolása. Levelezési partnerek keresése, cserelátogatások szervezése, gyerekek külföldi nyaraltatása.
16. A gyerekek nyári táboroztatásának, nyaralásának megszervezése, vagy az egyházközségeink keretein
belül, vagy azon kívül. Ehhez a szükséges feltételek
megteremtése, a szervezés lebonyolítása. Megfelelõ kísérõk kiválasztása és biztosítása.
17. Az egyházközség tagjainak mûvészi munkáiból
(pl. hímzések, fafaragások és egyéb mûvészeti tárgyak,
fényképek stb.) alkalmi kiállítások szervezése, hogy híveink lássák, mennyire sokoldalú és tehetséges emberek
találhatók híveink között.
18. Különbözõ mûveltségi, vagy tehetségkutatási
versenyekre
készülõ
fiataljaink
felkészítésének
segítése, az egyházközség arra alkalmas, megfelelõ felkészültségû tagjai bevonásával.
19. Az adott település karitatív jellegû megmozdulásaiba való bekapcsolódás és egyházunk részérõl az arányos részvétel biztosítása, hogy tudjanak rólunk, hogy
mi is vagyunk és a bajban a mi segítségünkre is számíthatnak.
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20. A gyermekgondozási segélyen lévõ kismamáknak, vagy az átmenetileg munkanélküli lányoknak,
asszonyoknak valamilyen otthoni jövedelempótló foglalkoztatási lehetõség (pl. bedolgozás, összeszerelõ munka,
stb.) megszervezése személyes kapcsolatok révén.
Nagy vonalakban ennyi segítési lehetõséget tudtam
összegyûjteni, amelyekben jó volna, ha egyházközségeink hölgytagjai nagyobb számban be tudnának kapcsolódni. Aszerint, hogy kinek mihez van leginkább kedve
vagy lehetõsége. Van, akinek a sütés-fõzés, van, akinek
a szervezés, a szociális munka, vagy kulturális tevékenység a kedvenc területe. Mindenkire szükségünk
van, amint a lehetõségek és az igények felsorolása is jelzi. Mindezekre szükségünk van ahhoz, hogy egyházunknak a jelenleginél sokkal színesebb legyen a közösségi
élete. Hogy necsak a templombajárások alkalmával találkozzunk héba-hóba, hanem sokkal gyakrabban. Más-

részt, hogy mindenki érezze, tudja, hogy mi egy összeforrott, egymást segítõ, támogató egyház vagyunk.
Mi maradhat ezek után még hátra? Csak az, hogy sikeres szervezõmunkát kívánjak minden egyházközségünk hölgytagjainak a Nõegyletek minél elõbb történõ
megszervezéséhez. Ha az alakuló ülést megtartották és
az 5-7 tagú vezetõséget megválasztották – mert kell,
hogy minden területnek legyen legalább 1-1 felelõse –,
akkor kérem, írják meg ezt nekünk. Mi folyamatosan
nagy szeretettel tudósítunk ezekrõl az eseményekrõl.
Közöljük a megalakulás hírét, a vezetõség tagjainak a
nevét, esetleg a megfogalmazódott konkrét terveket is,
és folyamatosan várjuk az egyes rendezvényeikrõl szóló
színes beszámolókat is, hogy közreadhassuk ezeket is.
Jó munkát kívánok ehhez.
A Fõszerkesztõ

Címerkiállítás Énlakán
Címerekkel a nemzet szolgálatában
Mindannak ellenére, hogy nem szakterületem a heraldika vagy címertan, örömmel teszek eleget azon felkérésnek, hogy e szépen elrendezett címer és
jelképkiállítást megnyissam, az Énlaki iskolában, ez
õsi unitárius település találkozóján, és az egyházközség
címerének felavatásán.
2002 májusában találkoztam ezzel a kiállítással
Egerben a református esperesség gyülekezeti termében, és azonnal megszületett bennem a döntés, hogy Pécsi L. Dániel címereit és jelképeit a Bartók Béla
unitárius egyházközségben is be kell mutatni. Egy
csodálatosan szép vasárnap, miután az istentiszteleten,
mondanivalóm a címerekrõl és jelképekrõl, de leginkább
a szívemhez oly nagyon közel álló unitárius címerrõl
és annak jelentésérõl szólt, nyitottuk meg egyházközségünk gyülekezeti termében a Pécsi L. Dániel jelképkiállítását, azzal a meglepetéssel, hogy a kiállított
címerek között ott volt már a Budapest Bartók Béla
Unitárius Egyházközség címere is, az elsõ ilyen jellegû címer, az Erdélyi és a Magyarországi Unitárius
Egyházakban, melyet Pécsi L. Dániel, gyakori szokásához híven ingyen ajánlott fel az Egyházközségnek.
A kiállítás ünnepélyességét kihasználva Pécsi L.
Dánielt, TISZTELETBELI UNITÁRIUSNAK nyilvánítottam, ugyanis Egyházunkhoz, hagyományainkhoz, és hitünkhöz való többéves vonzódása
felhatalmazott erre.
Ezt követõen több kiállításon vettem részt, Budapesttõl Nagyváradon át Bécsig, és mindegyiken azaz
örömteli feladat hárult rám, hogy néhány szóban ecseteljem az alkotó azon munkáságát, és kultúrtörténeti
jelentõségét, mellyel mindent megtesz a magyarságtudat megtartásáért, a Kárpát-medence magyarjainak megmaradásra, és otthonmaradásra való
buzdításáért, nemzeti egységbe való tömörítéséért.
Miközben Pécsi L. Dániel hazánk Trianon által
leszakított részeit járja, ahol rengeteg ingyenmunkát végez, szomorúan tapasztalja, hogy veszélyeztetett nép lett a magyar. Tudja Õ is, mi is, hogy ez a
veszély nem akkora, mint az indiánok, vagy egyes finnugor népek esetében, de veszélyeztetett, mert jövõjét
kockáztatja az egykézéssel, a vegyes házasságokból fakadó asszimilációval, a szülõföldjérõl való
elvándorlással, identitásának, a jelenlegi túlliberalizált oktatásból fakadó, nemzettudat elhalványításával.
A nemzettudatot sokféleképpen lehet megõrizni,
hogy azok maradhassunk, akik voltunk. A megtartó
erõk egyike a heraldika, a címertan, amit Pécsi L. Dániel barátom ma már a legmagasabb fokon mûvel, és aki
e címerek megalkotásával, rengeteget tesz a Kárpát-medence magyar közösségeiért, miközben nemzetszeretetének nyílt megvallásáért, keresztény egyházi, és hitbeli
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konzervativizmusának
gyakori
kinyilvánításáért,
kockáztatja a magyarlakta területekre való beutazási
kérelem esetleges megtagadását!
És most nézzük meg röviden Pécsi L. Dániel címerelemeit és mintáit.
A történelmi magyar címer, valamikor az Árpádkorban alakult ki, legalábbis egyes elemei ebbõl a korból
valók. Elõbb a kettõs kereszt egy pajzson, utána a „hétvágásos”, vagy ahogy azt Pécsi L. Dániel nevezi, az Árpád-sávos címer a Dunával, Tiszával, Drávával, vagy
piros mezõben az oroszlán ábrázolásával, ahogyan az
Esztergomban is látható!
Ezek az elemek az Árpád-kor végére álltak
össze, s valamivel késõbb kerülhetett fel történelmi címerünkre a Szent Korona.
Erdély címereinek elemeibõl, a székelység csillagából, holdjából, a magyar sasból vagy turulmadárból, a szászok hét várából, valamikor az 1500-as
években, Báthory Zsigmond idején állt össze egységes egésszé Erdély címere.
Ezen elemeket használja fel Pécsi L. Dániel a címerek megtervezésekor.
Új dolog, és jó dolog, hogy ma már a kisebb települések maguk választhatják meg, milyen jelképeket kívánnak használni címereikben. Pécsi L.
Dániel címerei között megtalálhatjuk a teljes Kárpát-medence szimbólumait, jelképeit: a felvidékit, kárpátaljait, erdélyit, délvidékit.
Pécsi L. Dániel repertoárjában ott vannak a református, az evangélikus, az unitárius, baptista
egyházak és egyházközségek, valamint több iskola
és intézmény címerei, és tudomásunk van róla, hogy
máris a Bartók Béla Unitárius Egyházközség és az
Énlakai Unitárius Egyházközség címerei mellett készülõben
vannak
a
Firtosváraljai,
valamint
a
Homoródkeményfalvi címerek is.
Pécsi L. Dániel hovatartozásának, szellemiségének, és elkötelezettségének bemutatására, példaként emelném ki a Partiumi Keresztény Egyetem
címerét, mely idézi a tordai országgyûlés türelmi elvét,
és melyen együtt vannak a katolikus, a református,
evangélikus, unitárius szimbólumok a kisegyházaknak
jelképeivel.
Az alkotó megfogalmazása szerint az a jó címer,
amelyik közérthetõ mindenki számára, és szellemi üzenete a jövõbe mutat. Ahogy egységes a magyar anyanyelv, és nem ismer mesterségesen
meghúzott országhatárokat, úgy egységesek a jelképek
is, mert ugyanazon jelképek használatosak felvidéken, délvidéken és Erdélyben egyaránt. Talán
ezért használja Pécsi L. Dániel azt a nagyszerû jeligét,
hogy „nemcsak nyelvében de jelképeiben is él a
nemzet”.

Pécsi L. Dániel által készített címerek és zászlók mondanivalója, megteremtik az adott közösségek egységét, és összefogásra buzdítanak napjaink zajos, és
viharos eseményei közepette.
De ki is tulajdonképpen Pécsi L. Dániel?
Balassi Bálintot példaképül választó, nemes
eszméket hordozó, a jelképek elterjedéséért még a
gonosszal is megküzdõ, ember és jó barát!
Pécsi L. Dániel egy nemzettudat-ébresztõ egyén,
akinek munkáját a percemberkék nehezítik, de meggátolni nem tudják. Lehet, hogy soha nem lesz nagy állami
megrendelés nyertese, vagy magas rangú hivatalos díj
kitüntetettje, de kérdem én, van-e annál nagyobb díj,
mint amikor az embert szeretettel és barátsággal,
sõt elismeréssel fogadják szerte a Kárpát-medencében az emberek. És ahogy ma Erdély protestáns
templomainak festett kazettái hirdetik Umling Lõrinc

munkásságát, úgy fogják e címerek hirdetni a szombatos
székely és sváb õsöktõl származó Pécsi L. Dániel szolgálatát a csonka hazában, Kárpátalján, Felvidéken, a déli
végeken, és Székelyföldön egyaránt.
Mindannyiunk, és a magam nevében megköszönöm
Pécsi L. Dánielnek, áldásos, és nemzetmegtartó munkásságát, melyet óriási áldozatok árán folytat az
összmagyarság felemelése és megmaradása érdekében,
sokszor nagyon elkeserítõ anyagi körülmények között.
Kívánunk eredményes jó munkát neki, további szívet
és lelket gyönyörködtetõ, és igaz történelmet idézõ címerek tervezésében.
Rázmány Csaba
püspök
Elhangzott Énlakán, 2004. október 23-án

Énlaka élni akar
Egy unitárius kis székely falu nagy ünnepe
Sokan már tudják – de akadhatnak még olyanok is,
akik nem –, hogy Énlaka a Székelyföld középsõ részén,
Székelyudvarhelytõl északnyugatra, a Firtos-hegy lábainál elterülõ kis székely falu. Egy ama hét faluból álló településfüzér tagjai közül, amelyek szerényen húzódnak
meg a Firtos lábainál sorakozó dombok rejtekén. Legendás föld ez is, akár a skót felföld. Nemcsak nagy szelek
nyikorogtatják sejtelmesen a deszkakapuk rozsdás
vasalatait, hanem az itt élõ emberek találékony fantáziája is hamar beindul a különbözõ, gyakorta szokatlan
természeti jelenségek hatására. Így virult ki e sárba ragadt kis falvak lakóinak mondavilága, ami valóságos
tündérkertté varázsolta környezetüket, segített elviselni a mindennapok sok nyûgét, gondját, baját, ami mellett joggal érezhették úgy, hogy ez a világ legkedvesebb
az a legszebb csücske, talán még a közepe is. Így nem
csoda, ha a Firtosról legendák szólnak, akárcsak a Hargitáról. Többek között az, amelyik szerint Firtos várában egy szép tündérkisasszony lakott, akibe
beleszeretett egy szegény deli legény. A tündértörvények szerint azonban nem találkozhattak nappal, csak
éjnek idején a tündérkert filagóriájában. A legény minden este fellovagolt a várhoz. A tündérkisasszony pedig
kiállt a vár fokára, megfogta a legény kezét és úgy segítette fel magához. Egy alkalommal, amikor nyújtotta a
kezét a tündérkisasszonynak, lova megcsúszott. A legény magával rántotta a tündérkisasszonyt a mélységbe. A ló pedig fennakadt a szikla oldalán. Odatapadt és
kõvé változott. Most is rajta van a nyereg és a kantár. A
lovat eredetileg a tündérkisasszony adományozta a legénynek. Ezért hívják Firtos lovának. Most is az õ színelváltozása után jár az idõ. Mikor a lónak szép fehér
színe van, akkor meleg napok járnak erre. Mikor pedig
sötét lesz a színe, akkor hosszú esõ lesz utána.
A legendáktól visszatérve a mába: Énlakára a
Farkaslaka és Korond közötti út közepe táján kell északnyugatra letérni. Ne ijesszen meg senkit, de ezután 14
km agyagos, köves földút következik, dombnak fel,
völgynek le. Egyébként mesésen szép ez a táj. Most, október 23-án különösen az volt. Az erdõk aranysárga,
rozsdabarna színekben pompáztak. Közöttük néhol tûzpiros pamacsként jelent meg egy-egy egyedülálló fa
lombkoronája. Olyanok voltak ezek, mintha egy festõ leejtette volna az ecsetjét, vagy feldöntötte volna a festékesvödrét.
Az odavezetõ úton két községen mentünk át. Elsõként
Székelypálfalván, majd Firtosváralján. Így jutunk el
Énlakára. Persze vezet ide út máshonnan is. Például
Erdõszentgyörgytõl Bözödújfalun, Kõrispatakon és
Etéden át. Vagy Székelykeresztúrtól Szentábrahámon –
Gagyon – Firtosmartonoson, illetve Siménfalván –
Kobátfalván és Firtosmartonoson át. Nem lehet tehát azt

mondani, hogy Énlaka a „világ végén van”. Nagyon is a
Székelyföld közepén van, csak egy kicsit bajos odajutni, ha
az égiek bõséges csapadékkal áldják meg e vidéket.
Maga a falu is dombok sokaságára épült. Itt minden
ki utca, vagy hegynek fel, vagy völgynek le vezet. Olyan
itt a közlekedés, mint a hullámvasúton. A házacskák
dombtetõkre épültek. A deszkakerítések a dombok alján
kerítik körbe a telkeket. Az unitárius templom is egy
dombtetõre épült. A temetõ pedig ettõl lefelé a domb oldalában helyezkedik el. Festõ ecsetjére kívánkozó, gyönyörû kilátás nyílik innen e zegzugos falura.
Október 23-án – ezen a verõfényes, szép szombati
napon – azért gyûlt itt össze a falu apraja-nagyja és nagyon sok vendég Erdély és Magyarország különbözõ részeibõl is, hogy tanúi lehessenek egy emlékezetes szép
eseménysorozatnak: az egyházközség új címere és
zászlója felavatási ünnepének. Továbbá a falu díszpolgára kitüntetõ címek átadásának, valamint az
Ipoly-menti Perõcsény és Énlaka testvérközségi kapcsolata felvételének. Nagy ünnep volt ez egy ilyen kicsi
falu életében. Fel is készültek rá méltóan, szépen,
ahogy ez egy igazi székely faluhoz illik.
A templomba bevonuló elõkelõ vendégeket: Szabó
Árpád erdélyi, Rázmány Csaba magyarországi püspök
urakat és a hozzájuk csatlakozó vendégeket az egyházközség tagjai õsi szokás szerint ünneplõ ruhában, nagy
csoportokban várták a templom bejárata elõtt, a szép
õszi, verõfényes idõben. A vendégek bevonulása után
székely népviseletbe öltözött fiúk és lányok hozták be az
egyházközség új, címeres zászlaját. A templom közepes
nagyságú. Szószéke az oldalt lévõ fõbejárattal szemben
áll. A hívek padsorai ettõl jobbra és balra, valamint
szemben helyezkednek el. Régi templom. Építése az
1310-es évekre nyúlik vissza. De már ezt megelõzõen is
állt itt egy templom. A templom alatt 1978-ban megkezdõdött ásatások ugyanis nemcsak ennek a régebbi templomnak a nyomait tárták fel,
hanem azt a
szájhagyományt is megerõsítették, mely szerint a tatárdúlás idején a falu lakói a templomba menekültek,
amelynek tetõzetét a tatárok felgyújtották. Az üszkös
tetõzet a hívekre zuhant, akik bentégtek a templomban.
Az ásatások során ugyanis rengeteg elszenesedett csontot találtak a templom aljában. Sõt még arra is fény derült, hogy a római kórban itt egy Jupiternek szentelt
szentély is lehetett. A templomot a közelmúltban nagyon szépen felújították, az amerikai (turzai) testvérgyülekezet anyagi segítségével. Aki hallott már
Énlakáról, valószínûleg azzal kapcsolatban jutott el
hozzá a híre, hogy ennek a templomnak a festett kazettás mennyezeti díszítésén maradt fent az egyik legrégebbi, székely rovásos nyelvemlékünk, ahol az „Egy az
Isten” felírat rovásírással is meg van örökítve. Az egy-
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házközség új címerébe, ezért a felsõ és alsó mezõt elválasztó pólyába újra belekerült ez a rovásírásos felírat. A
felsõ mezõben a János Zsigmondtól kapott unitárius címer foglal helyet, a dombtetõn ülõ galambbal és a farkába harapó kígyóval. Alsó mezõjében pedig a kazettás
mennyezet egyik legszebb – életfát ábrázoló – motívuma
került.
Az ünnepi istentisztelet prédikációját Szabó Árpád
erdélyi unitárius püspök tartotta, aki azt a magasztos
gondolatot fejtette ki bõvebben, hogy „az igazság megismerése felszabadít”. Valóban minél több eddig nem ismert, vagy szándékosan eltitkolt, elködösített,
homályban tartott kérdésrõl derül ki az igazság – akár
Trianonról, akár 1944–45-rõl, akár 1956-ról, vagy
1989–1990-rõl van szó – annál szabadabbnak érezhetjük magunkat. Jövendõ cselekedeteinket annál kevésbé
tudja továbbra is gúzsba kötve tartani a félelem és a hazugság.
Utána Dancs Lajos énlaki lelkész ismertette a falu
történetét, a templom felújítását. Majd felkérte Pécsi L.
Dániel jelképtervezõt, hogy ismertesse az egyházközség
címerének (heraldikai) címertani vonatkozásait. Ezt követõen a püspök úr megáldotta az új címert és az új zászlót. A zászlóanya Dancs Lajosné tiszteletesasszony
pedig felkötötte rá a nemzetiszín szalagot. Ezt követõen
2 helybéli lakosnak átnyújtották a díszpolgári oklevelet
és plakettet, akik szervezõ munkájukkal és anyagiakkal
is sok támogatást nyújtottak az egyházközség fejlõdéséhez. Közülük az egyik Farkas László, egy anyaországi
útépítõ cég vállalatvezetõje, aki egy barátjával itt vásárolt magának és családjaiknak üdülõtelket két szép faragott tornácos székely házzal.
Ezt követõen Énlaka és Perõcsény testvértelepülési
kapcsolatainak felvételérõl született döntés. Perõcsényt
– amely Szobtól északra az Ipolymentén fekszik –
Gembolya Irén polgármester asszony képviselte. Az egymástól több száz kilométerre fekvõ két kistelepülést az
„hozta össze”, hogy Perõcsénynek is Pécsi L. Dániel mûvész úr tervezte a címerét. Perõcsény 700 lakosú, szintén vadregényes fekvésû település. Énlaka pedig 200
lakosú, bár korábban itt is 700 fõs lakosság volt. Mindkettõ az idegenforgalom felkarolásában látja jövõbeni
fejlõdésének útját.
Az ünnepi ceremóniát követõen értékes mûsornak
lehettünk szem és fültanúi. Két idõs asszony, Bíró Berta
és Ambrus Eliza, egyszerû, közvetlen hangú, mély személyes átélésrõl tanúskodó versmondása következett.
Wass Albert: Üzenet haza és Tompa Mihály: Üzenet egy
távoli barátomnak c. verseit adták elõ annyira közvetlen
természetességgel és személyes átéléssel, mintha nem is
más versét adták volna elõ, hanem saját gondolataikat,
érzéseiket közölték volna. Én még országos hírû nagy
színészektõl, elõadómûvészektõl sem hallottam ezeket a
verseket ennyire nagy meggyõzõ erõvel. Ilyenkor kell rádöbbennem arra, hogy a jó Isten mennyi nagyszerû tehetséggel áldotta meg népünket, hogy egy ilyen kis
községbe is két ilyen kiváló versmondó jutott, akikrõl e
kis közösségen kívül aligha tudnak mások szerte e hazában. Pedig de jó lenne, ha ezeket a verseket ebben az elõadásmódban Kárpát-medence szerte minél többen
megismernék.
Az istentisztelet után megint a templom elõtti fórumon folyt a baráti beszélgetés, ismerkedés, ahol olyan
neves személyiségekkel is lehetett találkozni, mint Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnöke, vagy Szász Jenõ,
Székelyudvarhely polgármestere, az Erdélyi Magyar
Polgári Szövetség elnöke.
Az ünnepségsorozat késõbb a közeli régi unitárius
elemi iskola szépen felújított épületében folytatódott,
ami most falumúzeum. Itt Rázmány Csaba magyarországi püspök nyitotta meg Pécsi L. Dániel jelképtervezõ
mûvész két nagy termet teljesen megtöltõ alkotásaiból
rendezett kiállítást. A falakon körben a különbözõ or-

szágrészek városai, községei, egyházi intézményei számára tervezett címereket lehetett megcsodálni, gyönyörû színes kivitelben. Többek között olyanokat, amelyek
felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki, szlavóniai és
Lendva-vidéki magyar városok és községek számára készültek. Ahogy az ember ezeken végigtekintett újra, egyben láthatta az országot a Felvidéktõl le az Al-Dunáig.
Felemelõ érzés volt, amelyet csak tovább erõsített
Rázmány Csaba püspök úr szépen szárnyaló, magasba
ívelõ gondolatokat tartalmazó megnyitóbeszéde. Az asztali tárlókon pedig a mûvész megannyi gyönyörû plakettje volt kiállítva, amelyek híres magyar történelmi
személyiségekrõl készültek, illetve különbözõ kulturális
rendezvényeknek állítottak emléket.
Az ünnepséget fél 3 felé közös ebéd követte a község
szép nagy mûvelõdési házában. A menü a konyhán serénykedõ asszonyok elmondása szerint parasztcsorba
volt bornyúhúsból (úgy írom, ahogy ott mondani szokták!). Lényegében egy jó zöldséges gulyásleves. Majd
bornyúpaprikás fõtt, pergetett burgonyával, káposztasalátával. Utána pedig az udvaron faparázson sütött, isteni finom meleg kürtõskaláccsal.
Az asztali beszélgetések során sikerült néhány röpke
információt gyûjteni arról, hogyan él, dolgozik, igyekszik ez a kis falu. Amint említettem már az idegenforgalom fejlesztésében látják a kibontakozást. Mert ha a föld
terem is valamit, azt a vadak lelegelik. Az idén is a kukoricatermés nagy részét a vaddisznók „szüretelték le”.
Ebben a kis faluban már 18 fürdõszobás ház áll rendelkezésre a vendégek fogadására. Jelenleg 30 fõnek tudnak komfortos szálláshelyet biztosítani. Ezen kívül a
vendégházban 50 fõ részére tudnak étkezést nyújtani.
Jönnek is a látogatók szépen. Ebben az évben a magyarországi vendégek már 1500 vendégéjszakát töltöttek el
itt. Az idegenforgalom szervezõje az unitárius lelkész
fia, Dancs Alpár, akit hála Istennek, jó üzleti érzékkel
áldott meg az Úr. Õ üzemelteti a falu egyetlen
ABC-üzletét is. Minden tavasszal feljön Pestre és a Tavaszi Fesztivál keretében az V. ker. Önkormányzat támogatásával tájékoztató anyagokat osztogatnak,
információkat nyújtanak az énlaki utazási, üdülési lehetõségek iránt érdeklõdõknek. Énlakáról nagyon sok kirándulási lehetõség kínálkozik. Felmehetnek innen a
legendás Firtos-hegyre, illetve a Likaskõhöz, ami szintén Firtos és Taród városához kapcsolódik. Meglátogathatnak egy esztenát (juhásztanyát), ahol friss orda
(édestúró) és gomolyasajt készül. Könnyen el lehet innen jutni Bözödre, (az ottani mesterséges tóhoz),
Korondra (a fazekasok szépséges falujába), Parajdra (a
sóbányához), Farkaslakára (Tamási Áron szülõfalujába
és síremlékéhez), Székelyudvarhelyre és a mellette fekvõ Szejkefürdõre (ahol az unitárius találkozókat szokták
tartani és Orbán Balázs sírja található, amelyhez székely kapuk során át vezet fel az út). Mi 4 óra tájban köszöntünk el ettõl a kedves vendégfogadó falutól, de a
program este még tovább folytatódott, amikor
Kolumbán Gábor új erdélyi fõjegyzõ tartott ott fórumot.
Még aznap késõ délután és másnap délelõtt ellátogattunk a közeli Korondra is, amely egy nagyon bámulatosan fejlõdõ, virágzó székely falu. Itt is sok érdekességet
tapasztaltunk. De errõl majd következõ, újévi számunkban számolunk be. Ez az írás hadd szóljon csak
Énlakáról, errõl a bûbájos, kedves kis faluról, amely nem
adja fel. Nem akar az elnéptelenedõ, majd kihaló apró falvak sorsára kerülni. Élni, gyarapodni akar, hogy tovább
tudja vinni õsei örökét itt, a Firtos-hegy lábainál, a Székelyföld közepén. Kívánjuk, hogy ezzel kapcsolatos, többre, jobbra való törekvéseiket, igyekezetüket és
munkálkodásukat a jövõben is sok siker koronázza. Adja
Isten, hogy úgy legyen.
Krónikás

A MELLÉKELT CSEKKEN KÉRJÜK AZ ELÕFIZETÉSI DÍJAT BEFIZETNI!
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Marosvásárhelyiek találkozója Lõrincen
A pestszentlõrinci unitárius egyházközség idén november utolsó vasárnapján (28-án) már második alkalommal rendezte meg nagy sikerrel az Erdélybõl ide
átszármazott marosvásárhelyi hívek találkozóját.
A szép, emelkedett hangulatú találkozó délelõtt
11-kor istentisztelettel kezdõdött, ahol a szolgálatot
Nagy László ez alkalomból idelátogatott marosvásárhelyi és Szász Adrienn helybéli lelkészek látták el. A
zsúfolásig megtelt lõrinci templomban a szertartás
megkezdése elõtt a két lelkész együtt gyújtotta meg az
Úr asztalára elhelyezett adventi koszorú elsõ gyertyáját, amelyet a lõrinciek a marosvásárhelyieknek
ajándékoztak, hogy a következõ hetekben már otthon
gyújthassák meg a következõ gyertyákat testvéri
együvé tartozásukra emlékeztetve. Nagy László magasan ívelõ prédikációjában a szeretet és a barátság, e
két csodálatos és nemes emberi tulajdonság konkrét, –
fenntartások nélküli – gyakorlása fontosságát hangsúlyozta. Napjainkban ezek különösen nagy jelentõségre tettek szert és konkrét bizonyításra váró
kérdéssé váltak, mikor az ország lakosságának az
anyaországi és a határon túli magyarok együvé tartozása mellett kell egyértelmûen állást foglalnia, a napirenden lévõ kettõs állampolgárság kérdésében.
Prédikációjában kitért még a nemrég Sepsiszentgyörgyön befejezõdött 2. 0rszágos Unitárius Kórustalálkozó nagy sikerére és felemelõ érzésére, amelyen
most 19 kórus vett részt. A kórustalálkozó mozgalmat
õk kezdeményezték. Tavaly Marosvásárhelyen volt az
elsõ találkozó, 17 kórus részvételével.
Végül megemlékezett a 100 éve Küküllõszéplakon
született Molnár Rozáliáról. Küküllõszéplak arról
nevezetes, hogy a XVIII. században itt telepedetett le
a horvát származású gazdag Petrisevics család,
akik unitárius hitre áttérve, az egyház nagy jótevõi
lettek. Templomot építettek és innen indultak külföldi
tanulmányútjukra az õ anyagi támogatásukkal az
unitárius peregrinusok, vagyis vándordiákok.
Ezt követõen Csongvai Attila a marosvásárhelyi
egyházközség gondnoka tartott rövid ismertetõt, közösségük életérõl. Elmondta, hogy egyházközségük
1868-ban alakult. Neogótikus templomukat, amely a

Bolyai téren áll 1928-ban kezdték építeni és 9 hónap
alatt készült el. Gyülekezetük jelenleg 4600 hivõt
számlál, akik közül 3800 a rendszeres egyházfenntartói járulékfizetõ. Az iskolások közül 335 gyermek részesül rendszeres hittanoktatásban, a 2 segédlelkész
közremûködésével. De nagy jelentõségûek a gyülekezeti teremben minden szombaton tartott vallásos
gyermekfoglalkozások is. Kéthavonta színes gyermekfolyóiratot is kiadnak, Nagy Gizella tiszteletesasszony szerkesztésében. Legutóbbi kettõs
számuk 2000 példányban került kinyomtatásra. Egy
lapszám ára 30 000 lej, vagyis 20 Ft. Nagyon jól mûködõ Nõszövetségük van, Konrád Árpádné Kelemen
Tünde vezetésével, aki szintén az idelátogató küldöttség tagja volt. A vele folytatott beszélgetésbõl kiderült,
hogy fõleg karitatív tevékenységükre, dalárdájukra,
irodalmi estjeikre és szakköreikre nagyon büszkék. Az
egyházközség pár éve egy újabb templom építésébe
kezdett a Kövesdombi lakótelep közelében.
Az úrvacsorai ágendát Szász Adrienn tartotta,
egy nagyon szép bibliai példabeszéd felidézésével,
amely az egymástól eltávolodó országrészek (Galilea
és Juda) újbóli egyesítésének jelképes faösszenövésére
vonatkozott. Az úrvacsorához ez alkalommal Erdélyben sütött és onnan ajándékba hozott kenyeret használtak. Úrvacsorában ez alkalommal közel 150-en
részesültek. Aztán a marosvásárhelyiek kezdeményezésére elénekelték az Unitárius Himnuszt. Majd a
gyülekezeti teremben baráti beszélgetések, eszmecserék, ajándékvásárlás, mûvészi tárgyak tombolázása
és közös ebéd (székelykáposzta) következett.
Szép és felemelõ volt ez a nap. Köszönet érte az eseményt színvonalasan megrendezõ lõrinci híveknek és
Szász Adriennek. Az idelátogató és magukból sok erdélyi szeretetet, testvéri érzést kisugárzó marosvásárhelyieknek, valamint az ide ellátogató minden kedves
résztvevõnek. Reméljük, hogy jövõre is folytatódik ez a
sorozat és akkor még több ízelítõt kaphatunk az otthoniak mûvészetébõl – a szülõföldrõl szóló versek és dalok elõadásával – is.
(–)

500 erdélyi lelkész prédikált
Tõkés László Királyhágó-melléki református püspök kezdeményezésére 500 erdélyi protestáns lelkész
prédikált 2004. november 28-án a magyarországi
templomokban, a december 5-i kettõs népszavazást megelõzõ utolsó vasárnapon, hogy tanúbizonyságot tegyenek arról, hogy a határon túli magyar
testvéreink nagyon számítanak ránk, amikor a kettõs
állampolgárság megadásával kapcsolatos ügydöntõ
népszavazáson véleményt kell nyilvánítanunk arról,
hogy akarjuk-e határon túli magyar testvéreinket magunkhoz ölelni és õket is a magyar állampolgárok nagy
családjába befogadni. Nagyon szükséges volt ez, hiszen

az egyetlen lehetséges igen-nel szemben, nagyon sok
anyagi megfontoláson alapuló – az ország anyagi teherbíró képességét meghaladó – érvelés és nem-re
buzdító felhívás is elhangzott.
A Tõkés László felhívásán alapuló nemes küldetésbõl az erdélyi unitárius lelkész testvéreink is
kivették részüket. Pl. Pestszentlõrinci egyházközségünkben Nagy László marosvásárhelyi lelkész prédikált ezen a napon. Köszönjük áldozatos és hazafias
tevékenységüket.
(–)

UNIK
Az Unitárius Ifjúsági Kör (UNIK) Amatõr Színházi Mûhelye 2004. november 30-án (kedden) este a
HM Mûvelõdési Központjának Pódium Színpadán (XIV. ker., Stefánia út 34–36) nagy sikerrel mutatta be a Ludas Manyi (nem tévedés, nem Matyi, hanem
Manyi!) c. vásári komédiáját, amely a közismert Ludas
Matyi nõiesített változata. A komédiát Fazekas Mihály
mûve alapján írta és rendezte: Vadady Attila, a Nagy

Ignác utcai gyülekezet énekvezére, és a különbözõ
hangulatos gyermekfoglalkozások, valamint nyári szabadidõs rendezvények kulturális programjainak szervezõje és vezetõje. Újabb sikeres szereplésükhöz szívbõl
gratulálunk! Várjuk a folytatást! További hasonló sikeres produkciókat kívánva a rendezõnek és a Színjátszó
Kör tagjainak.
(–)

2004. november–december UNITÁRIUS ÉLET 13

NAHÁT!
Meglepetéssel olvastam egy néhány soros híradást arról, hogy a Nyárádmente egyik unitárius
egyházközsége, faluja meghívta egyik, immáron
európai parlamenti taggá lett képviselõnket. Hallottunk már errõl a nyári szejkei találkozás alkalmával, de nem hittük volna, hogy még erdélyi
testvérlapunk szentel erre az „eseményre” néhány
sort. A meghívott személy annak az anyaországi
pártnak a tagja, amelyik nem a történelmi egyházaink szeretetérõl, támogatásáról, valamint a
nemzeti értékeink felkarolásáról híres. Saját „üdvhadserege” van, amivel a keresztény-magyar értékek szétverését munkálják hathatós anyagi
támogatással. A szóban forgó személy – horribile
dictu – megkapta attól az unitárius többségû falutól a község díszpolgára címet is. Vajon a községnek, gyülekezetnek vezetõi nem hallottak,
olvastak arról, hogy a státustörvény vitájában az
egyik legnagyobb hangú ellenzõ volt az újdonsült
díszpolgár? Vajon az illetékesek nem fordították
ide a fülüket most a nyár végén és õsszel, hogy
pártja és õmaga is micsoda vehemenciával utasítja
vissza a mindjárt évszázados erdélyi álmot, hogy
kettõs állampolgárság révén a szétvert Magyar
Család újra eggyé lehessen? Egyik jó nevû történé-

szünk (több is akad!) mondta el egy alkalommal az
elmúlt években, hogy a díszpolgár testvére megkérte, hogy kutassa ki az õ családfájukat, hogy
nem oda nyúlnak-e vissza a gyökerek, a
Nyárádmente leghíresebb családjához, amelybõl
sok, kiemelkedõ, segítõ, támogató, egyházi ember,
sõt neves költõ is (Kriza János kortársa) kikerült a
századok folyamán. Történészünk sajnálattal közölte, hogy semmiféle ág nem vezet azokhoz a nemes gyökerekhez. A magyarosított mondás,
miszerint a név hordoz mindent, itt nem jött be.
Sokkal inkább az eredeti jelentés valósult meg, miszerint a név hordozza a végzetet (Révai Lexikon).
Nem tudni, hogy milyen megfontolás vezette ilyen
ballépésre a nyárádmenti falut. Kíváncsiak lennénk, hogy melyik „odaadó” gyülekezet és helység
választaná meg díszpintynek az erdélyi gyökerekkel kérkedõ (de a decemberi szavazást fennhangon
megtagadó) nemrég, sajátjai által megbuktatott D
209-est. Szerintünk Erdélyben bõven van (sokkal
több, mint az Anyaországban!) olyan személy, aki
érdemes ünneplésre, díszpolgárságra. Még az unitárius történelemben, gyülekezetekben is!
B. L.

KÖNYVESBOLT – KÖNYVBEMUTATÓ
2004. október 19-én tartottuk könyvesboltunkban az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem hatvanhetedik könyvének bemutatóját. A
bemutatott könyv, Török Bálint: Farkas esz
meg, Medve esz meg, Szent-Iványi Domokos és a
Magyar Függetlenségi Mozgalom. A könyv témája
és szereplõjének életútja oly nagy érdeklõdést váltott ki, hogy az ujjávarázsolt könyvesboltunk befogadóképessége szûknek bizonyult (pedig az 80 fõ),
többen kint rekedtek, ezért részleteket közlünk
Dr. Szöllõsy Pál bevezetõjébõl.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemet 1969 áprilisában, a kétnyelvû – német és olasz
– Dél-Tirol egy festõi fekvésû kastélyszállójában
alapították Nyugat-Európában élõ magyar értelmiségiek. Többnyire olyanok, akik az 1956-os magyar forradalom leverése után menekültek
Nyugat-Európa valamelyik országába. Szétszórtságukban vágytak arra, hogy rendszeresen kapcsolatba kerüljenek egymással, hogy évente, egy
közös találkozón, anyanyelvükön beszélhessék
meg az emberiséget és kivált a magyarságot érintõ
kérdéseket. (…)Az 1971 óta minden évben megrendezett konferenciánkon a legkülönbözõbb meggyõzõdésû elõadók fejthették és fejthetik ki ma is
szabadon nézeteiket, folytathatnak párbeszédet.
Olyanok is, akik a szovjet megszállás alatti Magyarországon némaságra voltak ítélve, és olyanok,
akik a rendszerváltás óta – sajnálatunkra – másutt nem is állnak szóba egymással. Csak szélsõséges nézeteket nem engedtünk be hozzánk!
Ebben a szellemben kezdtük meg 1977-ben és
folytatjuk azóta is rendszeresen könyvkiadásunkat. Könyveink terjesztésénél a nagy múltú Erdélyi Szépmíves Céh mintájára Nyugat-Európában
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létrehozott Könyvbaráti Körünkre támaszkodunk,
melynek nyugati tagsága utóbb bár csökkent, de
számos Kárpát-medencei magyar tagja is van (a
belépés ma is lehetséges!). 1990 elõtt fõleg olyan
szerzõk mûveit adtuk ki, akiknek könyvei odahaza
nem jelenhettek meg. Elég, ha Cs. Szabó László,
Szabó Zoltán, Janics Kálmán, Konrád György, továbbá Ordass Lajos evangélikus és Ravasz László
református püspök nevét említeném meg, kivált
pedig Bibó Istvánét, akinek Összegyûjtött munkáit
négy kötetben elõször a Szabadegyetem adta ki,
1981 és 1984 között. A rendszerváltás óta felmerült a kérdés, van-e könyvkiadásunknak még létjogosultsága, hiszen ma már nincs politikai
akadálya bármely könyv megjelenésének Magyarországon. De fel kellett ismernünk, hogy egyes
szerzõk értékes kézirata – gyakran anyagi okokból
– mégsem talál kiadót otthon. És van olyan mû,
amelynek kiadását szerzõje továbbra is ránk szeretné bízni. Ilyen Borbándi Gyula a magyar emigráció történetét tárgyaló, folytatólagos munkája.
De saját kiadásban kívántunk már régóta megjelentetni egy a Szabadegyetem történetét, mûködését összefoglalóan bemutató kötetet is, amely
végül tavaly Európa keresztútjain címmel, hatvanhatodik kiadványunkként jelent meg.
Most pedig nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk Török Bálint Farkas esz meg, Medve
esz meg... címû könyvét, amely a Magyar Függetlenségi Mozgalom történetét, és vezetõjének,
Szent-Iványi Domokosnak áldozatos, példamutató, de eleddig sajnos kevéssé ismert életútját ismerteti. A Szabadegyetem megtisztelõnek tartja,
hogy Rainer M. János történész, az 56-os intézet
fõigazgatója vállalta a mû bemutatását, s elõtte
Bánffy György színmûvész szíves elõadni azt az
Ady-verset, mely a kötet címét adta. Megkértük a

kötet szerzõjét, hogy végezetül õ is szóljon pár szót
a jelenlévõkhöz, akiknek hálásan köszönöm, hogy
eljöttek erre a kivételes alkalomra. Számos kitûnõ
barátunk, a Szabadegyetem tagjai, hívei, vagy
szimpatizánsai vannak jelen, elnézésüket kérem,
hogy nem köszönthetem mindegyiküket név szerint. De engedjenek meg néhány kivételt: külön
köszöntöm a testvéri magyar Pax Romana hosszú
éveken át volt elnökének özvegyét, Galambos Mártát, és a Szabadegyetem sok éven át volt elnökét
Szöllõsy Árpádot. Köszönöm megjelenésüket
Kányádi Sándor költõnek, Rázmány Csaba unitárius püspöknek. Körünkben van Szathmáry Attila

az OOK-Press nyomda képviselõje, és Rencsényi
Tibor, aki a könyv grafikai munkáit és tördelését
végezte, mindkettõnek hálásak vagyunk kiváló
munkájukért. Végül köszönöm az Unitárius Egyháznak és könyvesboltjuk vezetõinek: Gergely Feliciánnak és feleségének Évának, hogy a mai
rendezvényünket ebben az igen szépen helyreállított, ékes és patinás hajlékban tarthatjuk.
Ha felkeltettük érdeklõdésüket, az érdekfeszítõ
könyv megvásárolható az Unitárius Könyvesboltban 2400 Ft-os áron.
Gergely Felicián

Olthévízrõl – ahonnan én jöttem…
Férjem után Marosiné – Gergely Ilona Éva
vagyok és Fogarason születtem, jó pár évvel ezelõtt. Aztán Olthévízre hazaköltöztek a szüleim,
édesanyám hévízi, édesapám gyepesi. Édesanyám
szülei is az õsökig visszamenve hévízi leszármazottak, reformátusok voltak. A két húgom és én
édesapánk révén lettünk unitárius hitben nevelve.
Olthévíz – román nevén Hoghiz, Brassó megyéhez tartozik és nevét meleg forrásáról kapta.
1312-ben „Colida Aqua” néven emlegetik az oklevelek. A református templomot Árva Bethlen
Kata, Bethlen Gábor fejedelem testvére építtette és a vár, ahol lakott, ma is áll és iskolaként
mûködik. Ezt érdekességképpen említettem.
Az unitárius templom a XV. században épült.
Puritán külsejû, kõfallal van kerítve. Hosszú hajója, zömök tornya van.
Nem tudom, hogy most hány híve van, nem volt
még idõm érdeklõdni, csak azt tudom, hogy nagyon jó otthon lenni abban a kis templomban, ahol
mindig megnyugszom, szívem, lelkem újjászületik,
mélyen magamba szívom a templom illatát, hallgatom a lelkész igazmondó prédikációját és végignézve a sok fejkendõs nénin és a szemben ülõ
férfiakon, rá kell jönnöm, hogy bizony itt vagyok
itthon, az Isten házában.
Itt kereszteltek, itt konfirmáltam, itt remegett
a lábam az elsõ úrvacsoravételnél, és remegett
máskor is, ha már serdülõ lányként körbeálltuk az
Úrasztalát, és a karzaton, a fejünk fölött a fiúk
sugdolództak.
Bizony most is ilyen érzés kerít hatalmába, ha
otthon vagyok. Jó volt gyerekként minden szombat
délután vallásórára menni, készülni a konfirmálásra, majd téli estéken teadélutánra meg törökbúzaestékre mentünk, ahol a nagyasszonyok,
úgymond akik sütöttek-fõztek, sok finomságot tettek az asztalra. Utána, ha vége volt evésnek-ivásnak a tiszteletes úr levetítette kazettán Jézus életét
vagy más történeteket. Ez a törökbúza annyit jelent, hogy a szemes kukoricát feltesszük fõni, ha
félig puha, hamut szórtak bele, majd átszûrve lepucolták a kis fekete részt a kukoricaszemekrõl és
tovább fõzték míg megpuhult. Végül cukrozva tálalták, jó forrón, és nagyon finom volt. Most jut
eszembe, hogy ezt mindig télen ettük otthon, ideje
lenne hazautazni befalni egy bögrényit.
A mi tiszteletesünk Máthé Sándor volt, akit
az én családom nagyon szeretett. Aztán õk Brassóba költöztek, és én azóta sem találkoztam szeretett lelkészemmel.
A mi kis falunkban régen és talán most még inkább szükség volt az egykori összejövetelekre, meg

színjátszásokra, lakodalmakra, keresztelõkre és
még bizony a temetéseknek is hangsúlya volt és
van, mert minél elzártabb egy társadalom a külföldtõl, a nyugati világtól, annál inkább összetartanak ezek a kis csoportok, falvak, kisebbségek.
Itt minden alkalomnak megvan a maga varázsa. Kinek-kinek zsebe szerint. Anyagi háttere határozza meg egy ünnepség gazdagságát és hasznát.
Manapság egy keresztelõ és konfirmáció utáni
ebéd is olyan ceremóniával zajlik, akár egy kisebb
esküvõ. Régen, gyerekkoromban, habár nehéz világ
volt akkor, úgyis több esküvõ volt, mint manapság.
Én még voltam 400 személyes nagy lakodalmakban, ahol gyerekfejjel csak lestük a sok táncoló felnõttet, próbáltuk kilesni a fiatalokat, hogy mit
csinálnak a sarokban és könyörögtünk a szülõknek, hogy legalább tíz óráig maradhassunk még,
mert akkoriban nem maradhattak gyerekek sokáig
a lagziban, legfeljebb éjfélig . Aztán másnap mindig ott volt az asztalon csomagolva a finom lakodalmas sütemény, amit édesanyánk hozott haza
kóstolóba. Mindig azok voltak a legfinomabb „tészták”. Ha viszont temetésre kellett menni a szülõknek vagy nagyszülõknek, minket oda is vittek,
nekem mindig azt mondták otthon, hogy nem kell
félni a halottól, õ már megtért a Jóistenhez.
Minden hozzánk tartozó koporsójánál ott voltam, nagymamám is, Isten nyugtassa, két karomban halt meg. Nem tudom, hogy Erdélyben, más
községekben vannak-e halottasházak, mint itt Budapesten, de Hévízen minden halottat saját háza
nagyszobájában búcsúztatnak. Valahogy úgy vettük a halált, legalábbis én gyerekfejjel, hogy ez is
hozzánk tartozik, születtünk, meg kell halnunk valamikor. A Jó Istenünk teremtett, hozzá kell visszatérnünk. Talán könnyített az embereken, hogy volt
lehetõségük elbúcsúzni szeretteiktõl, nem úgy
mint itt, hogy a kórházból egybõl a temetõbe viszik.
Én Sepsiszentgyörgyön végeztem a pincér-szakács szakiskolát és ott egy székelyföldi
lánytól tanultam egy gyönyörû kis versikét, mely
életem végéig elkísér, ekképp szól:
„Sírva születsz és körülötted mindenki mosolyog,
Igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozz,
De körülötted mindenki sírjon.”

Hát ugye, hogy mennyire igaz?
Valahogy e szerint kéne mindenkinek élni, vagy
legalább megpróbálni és akkor talán több, sorsával
elégedett ember lenne a földön.
Marosiné Gergely Ilona
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