Beszámoló a Duna–Tisza közi
Szórványegyházközség életébõl

Erdélyi Ferenc
(3324 Felsõtárkány, Fõ út 65.)

Újabb kedves és hosszú levéllel lepett meg bennünket régi
kedves levélírónk. Terjedelmes és
tartalmas levelét nagy érdeklõdéssel fogadtuk.
Kissé megkésve, de reagál a református egyház szokatlan magatartására Válaszúti György
unitárius prédikátor emléktáblája elhelyezésének megtiltásával kapcsolatban, a nagyharsányi református templom külsõ
falán, különbözõ nagy személyiségek nevét említve, akik a tolerancia – sõt az ellenségszeretet! –
nagy fontosságára hívták fel a figyelmet. Köszönjük!
Foglalkozott még a szórványmagyarság helyzetével Erdélyben, irodalmi vonatkozásokat (pl. Sütõ Andrást) idézve.
Trianon fájdalmával kapcsolatban Szabó Pál népi írótól
mellékelt jelentõs idézetet. A
Csíksomlyói búcsú eredetével
kapcsolatos téves beállításokat õ
is cáfolja. (Ennek eredete a Boldogasszony õsi kultuszában
gyökerezik.) Végül felhívja a figyelmünket szeptember 26-ra, a
Szív napja jelentõségére. Hálásan köszönjük!
Sajnáljuk, hogy ezekbõl bõvebben nem tudtunk idézni, mert
egy egész UNÉL-számot betöltene. Ha azt óhajtja, hogy véleménye szó szerint is megjelenjen az
UNÉL-ben, kérjük, hogy csak
1-2 témát vessen fel és rövidebben fogalmazza meg reflexióit.

A Duna–Tisza közi Szórványegyházközségben
szeptember 25-én tartottuk meg az úrvacsoraosztással egybekötött õszi hálaadó istentiszteletet. Sajnálatos módon az úrvacsorai kenyeret és bort ígért házaspár megbetegedett, de idõben értesítette a kecskeméti
gondnok a fiát, aki gondoskodhatott az úrasztala megterítésérõl. Az istentiszteleti meghívók közül két atyafia értesítése visszajött azzal, hogy addigi lakhelyükrõl elköltöztek és nem kérték a Postát, hogy leveleiket
új címükre kikézbesítsék. Az istentiszteleten 14 fõ
volt jelen.
A lelkész befejezte az Akadémiai Kiadó által
1989-ben megjelentetett Válaszúti György „Pécsi disputa” címû munkájának átdolgozását, melynek bevezetõ tanulmányát Dán Róbert írta, a sajtó alá pedig
Németh S. Katalin rendezte. A XVI. sz. nehézkes stílusában közétett 760 oldalas munka most 448 gépelt
oldalon ismerteti a nagy jelentõségû hitvita lefolyásának történetét.
A lelkész két évvel ezelõtt elkészítette a Magyarországi Unitárius Egyház, Unitárius Értesítõ és Unitárius Élet címû lapjának repertóriumát az 1992 és
1996 közötti idõszakra. A munka kiadását a METEM
vállalta fel, de anyagi nehézségek miatt a munka kiadása elmaradt. Most az kiegészítve a 2004. december
31-ig terjedõ idõszakra egyházunk anyagi támogatásával kerül kiadásra, remélhetõleg még az esztendõ
folyamán.
A lelkész meglátogatta október elején az
Ásotthalmon élõ unitárius híveket és az ottani Bedõ
Albert nevét viselõ Erdészeti Iskola ma már nyugalmazott igazgatóját, aki évekkel ezelõtt kirándulást
szervezett Bedõ Albert szülõfalujába Kálnokra.
A lelkész felesége és a szórványgondnok társaságában a Duna–Tisza közi Szórvány képviseletében részt
vett a pestszentlõrinci unitárius találkozón, majd ennek tv-közvetítésén ismertetést tartott az õszi hálaadó istentisztelet eredetérõl és jelentõségérõl.
Az Unitárius Életben folytatta nagynevû elõdeink
ismertetését.
Kelemen Miklós

Várjuk újabb írásait.
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